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হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত। 

শাল ্খিকাপসীর্ঘীটাপল্টি সিসি প্পীাশাি 

প্রী রাজনারায়ণ বস্ঠু প্রণীত। 

কলিকাতা । 

জাতীয় ক্্ে মুদ্রিত। 
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অন্ুক্রমণিক| । 
ৰ ধ 

বিগত ৩১ ভাদ্র দিবলে আমি জাতীয় সভার হিন্দু- 

ধর্ণের শ্রেঠত। বিষয়ে উপস্থিত মতে একটা বক্ততা করি। 

সেই দিবমের অধিবেশনে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র- 
। নাথ ঠ.কুরমহাশর সভাপতি হিলেন| এ বক্তত! দিবার 

কিছুদিন পর যত দুর তাহা স্মরণ হইল লিপিবদ্ধ করিয়াহিলাম 

তাহাতে এই প্রস্তাবের উৎপত্তি হইরাহে। ন্যাশন্যাল পেপর্ 
গু ইংলগের বিখ্যাত টাইমস্ পত্রে এ বক্ততার সৎন্ষেপ 

বিবরণ ইংরাজীতে প্রকাশিত হইয়াহিল। যাহার বাঙ্গল। 

জানেন না তীহারদিগের জ্ঞাপন্ধর্থ উল্লিখিত হই বিবরণ 
এখানে উদ্ধু ত করিলাম। ন্যাশন্যাল পেপরেরজম্পাদকের 

অহৃনতি লইয়া এ পত্রে প্রকাশিত বিবরণ স্থানে স্থানে 

নংশোধন করির। দিলাম সনাতন ধশ্মরক্ষিণী সভার মান্যাগ্র- 

গণ্য নভাপতি আল আযুক্ত রাজা কালীকুঞ্চ দেব বাহাছুর 
জাতীর মভায় এ বক্ত.তা সম্বন্ধে বাহা বলিরাহিলেন তাহা: 

এখানে উদ্ধত করিলাম । 
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জীতীর় সভায় সনাতন ধর্মমরক্ষিণী সভার সভ।পতি উল. 
শ্রীযুক্ত রাজ। কালীরু্ণ দেব বাহাছুরের বক্ত তা হইতে উদ্বৃত। 

“ন্শিত অভ।র কর্ষা বিবদণে বাবু রাজনারায়প বনু মহাণয়ের 
সুচাক বত্তংতার স্থুঃলমর্মা “নাঁশন্য।ল পেপর” নামক জঅমাচার 
পতে পাঠ কারিয়া তাহার প্রগাঢ় বুদ্ধিমত্তা ও শীলতার পরিচয় প্রাপ্ত 
হুইয়! আঞ্টি পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি, তজ্জন্য তিন জাধুবাদের 
ভাজন হইক়াছেন।”' ৰ 

কলিকার্তী, 
১১ মাঘ, ১৭৯৪ শক 1] | শ্রী রাজনারায়ণ বনু | 



হিন্দধর্মের শ্রেষ্ঠতা। 
»৮াটিসিিশ্রউতীউি টো 

হিনদধর্থবর বিষয় বলিতে গেলে প্রথমতঃ এই অবধারণ 

করা কর্তব্য যে, হিন্দৃধ্ম কাহাকে বলে? বিবেচনা করিলে 

প্রভীত হইবে যে পরক্রদ্মের উপামনাই হিন্দুরর্ম। নকল 
হিন্দৃশাস্্র মমন্বরে পরব্রন্মের উপাননা প্রতিপাদ্দন করে। 
সকল শাস্ত্র সমস্বরে এই কথা বলে যে পরক্রঙ্গের উপাসন! 
ব্যতীত মুক্তিলাঁভ হয় না ব্রদ্ধই হিন্দৃধর্তের নধ)বিন্বু। 
জ্ঞানীরা জ্ঞানযোগ দ্বারা পরত্র্মকে উপলব্ধি করিতে এবং 
 তীহার ধ্যান ধারণায় রত হইয়া তাহাকে লাভ করিতে চে 
(করেন। কর্মীরাও সকল কর্শের শেষে « ব্রহ্গার্মণমন্ত” 
বলিয়। কর্মের ফলাফল পরত্রঙ্গে অর্পণ করেন। শ্রুতি 
অর্থাৎ বেদেতে পরত্রদ্ষের স্বরূপ কথিত হইয়াছে । স্মৃতি- 
তেও মহুষ্যের নানা প্রকার কর্তব্যের মধ্ো ব্রন্মলাত জন্য কি 
'বণ্তধাঃ তাহাও পরিব্যক্ত হইয়াছে। পুরাণেও উক্ত হইয়াছে 
যে ব্রহ্মকে লাভ ন| করিলে কখন ঘুক্ত হইতে পারা যায় না। 

ত্রেতও দেই রূপ| এই সকল শান্ত অনৎখ্য দেব দেখীর 
কথ! আছে, কিন্তু ব্রন্গের শক্তি অথবা লক্ষণই রূপকচ্ছলে 
দেবদেবীরূপে: কপ হইয়াছে। ঈশ্বরের সৃজন শক্তি ব্রহ্গা 
রূপে কণ্পিহ হইয়াছে; তাহার পালন শক্তি বিষণ, রূপে ' 

কণ্পিত হইয়াছে ; তাহার সংস্থার শক্তি শিব রূপে কণ্পিত 

হইরাঁছে। শ্রীমন্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে “অক্টাদয়োহরি- 
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বিরিঞিহরেতিনৎজ্ঞা” | অর্বপ্রধান দেবতারা ৪ ব্রক্ষোপালক 

বলিয়া! শাস্তের অনেকানেক স্থানে কথিত হইয়াছে যথা১_ 
'অহাভরতেত্র শান্তি পর্ষের ৫৩ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে 
*হধ্যানপথমাধশ্য সর্বজ্ঞানানি মাধবঃ | অবলোক্য 

তত£পন্চাহ দধ্ো। তরঙ্গ সনীতনহ | আ্রকুঞ্ঝ ধ্যানপথে 
আবি হইয়া সমস্ত জ্ঞান আঁলোচন| করিয়া তু পশ্চাৎ সনাতন 

ব্রঞ্ধকে ধ্যান করিলেন। এনদ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে 
যে ব্রঙ্গই হিন্দুপর্শের মধ্যবিন্দ,। ব্রন্মৌপাসনাই হিন্দ, শ্ম। 

সকল ধর্মের শাসন আছে। ভিন্দধর্শোর শাসন ও উপদেশ 

কি, তাহা হিন্দ ধর্গ্রন্থ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। 

এই অক ধর্বাগ্রন্থ কি, নাঃ আর্সতি, স্থৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র। 
মহাভারত, ও রামায়ণ, এই ছুই খানি গ্রন্থকে ইতিহাস বলে। 
কিন্ত আনি তাঁহাদিগের প্রকৃতি বিদবচন। করিয়া তাহাদিগকে 

পুরাণ মধ্যে গণনা করিলাম | অশ্রতি অর্থাৎ বেদ অর্ধপ্রধান 

শাক্। শ্রতির অর্থ, যাহা পরম্পরায় এক মুখ হইতে আর 

'এক মুখে শুনা হইয়াছে । তহকাঁলে লেখার সুক্ি ছিল না; 
গুরু শিষ্যকে বলিতেনঃ আবার তিনি অপর কাহাকে অথবা 

তাহার শিষ্কে বলিতেন , এইবনপে কাঁলপ্রবাহে উহা বনু- 

কাল চলিয়া আদিতেছিলঃ এই জন্য লোকে বেদকে শ্রুতি 

বিয়া ডাকিত। আ্রতির অর্থ স্মরণকরিয় মনু প্রভৃতি ধর্া- 
্র্ত্তকের। ব'হী বলিয়াছেন তাহাই স্মৃতি নামে প্রসিদ্ধ । 

'আর্তি ও ম্মৃতির মতে যেখানে বিরোধ হয়, সেখানে আরতিই 
গরীয়ণী জন কনিতে হইবে। “ শ্রুতিম্ম ভিবিরোধেতু 
এরতিরেত গরীয়মী 1৮ শ্রুতি অর্থাৎ বেদ দুই অংশে 
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খিভক্ত) মন্্রও ব্রাঙ্ষণ। মন্্বের অন্য নাম সহিত] |' সহ- 

হিহাঁতে ইন্দ্রাদি দেবতার স্তব আছে। ত্রীঙ্গণে নংহিতার 
অর্থ ঝাখ্যাত হইয়াছে। ব্রঙ্গণের শেষ ভাগ* উপনিব।" 
তাহাঁতে একমাত্র অদ্বিহীয় ঈশ্বরের কথা আছে; তাহা 
বেদের অন্ত ভাগ বলির! তাহাকে বেদান্ত বল। যাঁয়। অনে- 

কে ব্যাঁসপ্রণীত বেদান্তসুপ্রকে বেদান্ত কহেন কিন্ত প্ররৃত 

বেদান্ত উপনিবহ। ঘের চারি অংশে বিভক্ত। খক, 
যজুঃ, সামঃ অথর্ব | খক দেবতাদিগ্রের স্তব” যজুঃ যঙ্জের 

বিধিএবং সাম ধশ্মনঙ্গীত। অথর্ব বেদে এই মকলই আছে। 

বেদ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন খর্ঘি দ্বার 

রচিত | মধ্যে মধ্যে এক এক জন খধি উপ্ধিত হইয়া এই 

সকল মুখপরম্পরাগত শ্রগতিকে সংগ্রহ করিয়! শ্রেণটবদ্ধ 
করিতেন। এই সকল শ্রুতি সংগ্রহকর্তাদিগের নাম ব্যাম। 

অনেক ব্যান জন্মিরাছিলেন; শেষ ব্যাস কঞঙ্দ্বৈপায়ন। 

আমাদের দেশে রঘুনন্দনের স্মৃতি বলিয়। যাহা প্রচলিত 

আছে, তাহ! কোঁন বিশেৰ স্মৃতি নহে। তাহা অনেক স্মৃতি * ] 

হইতে অংগৃহীত। রঘুনন্দনের সংগ্রহ নিতান্ত আধুনিক 
গ্রন্থ। প্রধান স্বৃতিকর্তাদিগের নাম এই-- 

মন্ব ত্র বিষ্ভাবীতনাজ্বল্ক্যোসনোহঙ্গির| | 

যমাপত্তম্বনূর্ত। কাতায়নোরৃহস্পতিঃ | 

গরাশরোব্যাসশংখলখিতীদক্ষগোতমে৭। 
শাতাতপোবশিষ্টশ্চ ধন্মণান্ত্রগ্রয়োজক | 

মন্থ, অত্র, বস, হারাীত,যজ্তবল্ক্য,উমন, আঙ্জিরণ যম,আ পন্তন্ব, 
সঘর্তা, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শংখ, গিখিতি, দক্ষ) 

গতম, শাতাতপ, বশিষ্ট, ইহারাই ধর্মশাস্ত্রের প্রয়োজক।,* 
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পুরাণের অহখ্যা আঠারটী। তাহাদের নাম, গরুড়” 

কর্ম, বরাহ, মার্কগেয়, লিঙ্গ, ক্ষদ্ধ, বিষ, শিব, মহা, 
'পন্ম, বর্গ, ভাগবত, নারদ, অগ্রিত ভবিষ্য,ঃ বামন, ব্রহ্মাওডঃ 

্রঙ্গীবৈবর্ত | এতদ্বাতীত মহাভারত ও মস্তাগবত পুরাণ 
মধ্োও গণ্য করা বাইতে পারে। ভতস্তিন্ন অনেক উপপুরাঁণ 
আছে। তত্ত র্বাপেক্ষ। আধুনিক শাস্ত্। 

হিন্দুধন্মের ব্ষিয়ে তত্ববান্বসন্ধান করিতে গেলে, প্রথম 

খগ্েদের উপরেই দৃষ্টি পতিত হয়। পৃথিবীর মধ্যে খগ্রেদ 
অত্যন্ত প্রাচীন গ্রন্থ। উহার অপেক্ষ। প্রাচীন গ্রন্থ আর নাই। 

খগবেদে কি দেখিতে পাওয়া যায়? আর্ধ্যগণ তৌতিক 

পদার্থে এক এক অধিষ্টাত্রী দেবতা কণ্পন| করিয়। তাহাদের 

আবাঁধনা করিতেন। তীহার। পরমব্রদ্গকে খণ্ড থণ্ড করিয়। 

উপারনকিরিহেন| ভীঙ্গারা ঈশ্বরকে অবিজ্ঞীত থাকিরা বাস 
নামে বায়ুর অধিষ্টাএরী দেবতাঁকে ঈশ্বর মনে করিয়া! উপা- 
সনা করিতেন মিত্র নামে সুধ্যের অধিষ্ঠাী দেবতাকে ঈশর 

ও মনে করিয়া উপাজনা কর্সিতেন? বরুণ নামে জলের অধিষ্ঠাত্রী 

দেবতাকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসন। করিতেন। তীহারা পরক্রহ্গকে 

অখিজ্ঞাত থাকিয়া এই সকল দেবভাঁকে ত্রচ্গের স্থানীর করিয়া 
উপামন। করিতেন কিন্তু মেই আদিম আধ্যের! যে কেবল 

নুর্ধয চন্দ্রের অধিষ্টাত্রী দেবতার আরাঁধন| করিতেন, সাক্ষাৎ 

ব্রঙ্গকে যে অবগত ছিহুলন ন।, এমনও নহে। নেই খকের মধ্যেই 

' “জত্যহজ্ঞানৎ অনন্য ব্রহ্ম” নেই খকের মধ্যেই “দ্বাগুপণ। 
নযুজা মথায়া, মেই খকের মধ্যেই “বিশ্ব তশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো। 

মুখঃ? প্রভৃতি বিখ্যাত ব্রহ্ম গুতিপাদক বাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
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ভার! স্পং জানিয়াছিলেন যে “একৎ জদ্দিগর। বহুধাৰদন্তি 
অগ্নিং যমৎ মাতরিশ্বীনমাহু 1৮ এক সৎপদার্থকে বিপ্র 

সকল অগ্নি, যম, বায়ুঃ এই সকল নামে উক্ত করেন সেই 
আদিম আধ্যগ্রণ ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের গাঢ় সন্বন্ধ বুঝিতে 

পারিয়াছিলেন। ঈশ্বর মনুষ্যের পিতা মাতা ইহ! হারা. 
অবগত ছিলেন তব হি নঃ পিতা বসো ত্বহ হিনো মাতা? 

তুমি আমারদিগের পিতা, তুমি আঁমারদিগের মাতা। তাহার! 
ঈশ্বরকে “খা পিতা! পিতৃতমঃ পিতৃণাম, সখা» পিতা, 

পিতৃগণের মধ্যে পরম পিতা বলিয়। জানিতেন। তীহারা 

ঈশ্বরকে সখ। বলিয়া জানিতেন ; ভীহার বন্ধুতা, উহার 
সহবাঁম, উাহাদের অত্যন্ত সুখকর বৌধ হইত | * এই জন্য 

তাহারা বলিয়া গিয়াছেন, ম্বাছ্থ সথ্যৎ স্বাদ্বীপ্রণথীতী?” 
তোমার বন্ধুতা অতি সুস্বাছুঃ তোমার নেতৃত্ব অস্বাছু। 

তাহার। আরো বলিয়াছেন+*ত্বমন্মীকৎ তবাম্মি” ভুমি আমার- 
দেরঃআমরা তোমার। এহত খণ্েদের কথা বলিলাম। উপনিষদে 

দেখা যায় থে তৎকাঁলের খারা যেমন ঈশ্বরকে পর্ববত্র দেখিতেন) 

তেমনি তাহাকে আত্মার আত্মাূপে উপলব্ধি করিতেন । 

«তিনি আত্বার আত্মা” এই পরন সত্য প্রাচীন হিন্দুদিগের 

হৃদয়ে প্রথম প্রকাশিত ছইরাছিল। পিত। মাতা অপেক্ষা 

আত্মার আত্মা যে নিকটের সম্বন্ধ, তাহার সন্দেহ নাই ।, 

. এইবূপে ঈশ্বরের সহিত মন্ুষ্যের কি নিকটতম কি গুঢ়তম 
সম্বন্ধ, তাহা উপনিষত্কার খাষগণ _স্ুষ্পন্টরূপে জানিতে 

সক্ষম হইয়াছিলেন | বৈদিক সংহিতাতে বাহ্যবস্তুতে ঈশ্ব- 
রের আরোপ দেখ! যায়, উপনিষদে এই কথা পাওয়া যায 
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যে যিনি বাহাবন্তুতে, তিনিও আঁত্মাতে, “ষশ্চায়ছ পুরুষে 
যশ্চাসাবাদিত্যি নএক2” যিনি এই আত্মাতে, তিনি এই 

আদিতো, তিনিই এক মাত্র। *তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি 
ধীরান্তেবাৎ শান্তি; শাশ্বতী নেতরেধাহ” তাহাকে থে 

সকল ধীরেরা আত্মস্থ করিয়া জানেন তাহারদিগের নিত্য 
শান্তি হয় তদ্ব্যতীত শাশ্বতী শান্তি আর কেহ লাত নরিতে 
পারে না। উপনিষৎ বেদের শিরোভাগ। উপনিষদের 
পর স্মৃতি রচিত হয়। রাজনীতি, দণ্ড-নীতি, গহস্থ্য 
কশ্বের বিধি, এই সকল স্মৃতিতে পাওয়। যায়। ধন্থাগ্রন্থের 
মধ্যে আমি দর্শনকে গণ্য করিলাম না কারণ, তাহা কেবল 
বিচার গ্রন্থমাত্র। দর্শনকে ধর্মগ্রন্থ বলিয়া কোন দেশেই 
গ্রইণ করেনা | এদেশেও উহ ধর্ম বিষয়ে শ্রুতি, স্মৃতি 
পুরাণ | ইন্যাদির ন্যার প্রামাণিক গ্রন্থ নহে।* পুরাণের 
মধ্যে মহীভারত ও ভাগ্বত পুরাণ প্রধঃন। ভাগবতপ্রণেতা 
তিৎকালে দর্শনশাস্ত্রীর শু্ধতর্কের প্রবলতা দেখিয়া বিরক্ত 
হইয়। ঈশ্বরকে ভক্তি ও প্রীতি করিবার উপদেশ আবশ্যক 
বোধে ভাগবত রচনা করেন। ভক্তি কি, তাহা ভাগবত 
ব্যাখ্যাকারী শ.গডল্যন্ুত্র ব্যক্ত হইয়াছে, “অত্যন্থানুরক্তি 
রীশ্বরে ভক্তিঃ1” তন্ত্রের মধ্যে প্রধান মহ নির্ববাণ তন্ত্র । এই 

তন্ত্রে পরমব্রদ্ষের উপা'ষন। অন্বন্ধীয় অতি আশ্ম্ষ/ উপদেশ 
নকল প্রাপ্ত হওয়া যার। এই সকল গ্রন্থ সর্বত্র মান্য | তত্র 
প্রধানত? ব্দেণে মান্য | এই মকল গ্রন্থ হিন্দুধশ্মের প্রধান 

* যেন ইউরোপে “101১১০08% আমাদশের মধো দর্শনও 
মইকপ| 
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শাংজ | এই অকল গ্রন্থ দ্বারা জানিতে পারাধায় হিন্ছ্- 
ধন্মকি? 

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠহা প্রতিপাঁদন কর! অবটকার বক্ত তাঁর 
বিষয়। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে গেলে 
অগ্রে হিন্দুধন্ম বিষয়ে কতকগুলি অমুলক প্রবাদকে নিরা- 

করণ করা আবশ্যক | 

উল্লিখিত অমুলক' প্রবাদ সকলের মধ্যে প্রথম অমুলক 

প্রবাদ এই যে হিন্দুধর্থ পৌত্লিকতা-প্রধান-ধর্্ম | কিন্তু 

বস্তুতঃ হিন্দুধন্্ব পৌভলিকতা-প্রধান-ধর্ম নয় | পৌন্তলিকতার 

নিন্দা, হিন্দুধর্থ্ে বিলক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়| মহাত্মা রাঁজা 

রামমোহন রাঁয় বিবিধ শাজ্ম হইতে অনেক যত্ধের সহিত 

নিমবোল্িখিত শ্রেক মকল সংগ্রহ করিয়া তাহ দেখাইয়া 

গিয়াছেন। 

চিন্বায়স্যাদ্বিততীয়স্য নিক্কলস্যাশরীরিণ | 

উপাসকানাং কার্ম্যা৫ং ব্রহ্গণোরপকপ্পন] ॥ 

বপস্থানাৎ দেবতানাৎ পুং স্ত্যংশাদিককণ্পনা | 

ন্তপ্নত যমদগ্নি বচন। 

জ্ৰানম্বরূপ তখিতীয় উপাধিশুন্য শরীর রহিত যে পরবেশ্বর তাহার 
কূপের কস্পনা সাদকের নিমিত্ব হয়ছে; রূপ কণ্পন! ্বীকার 
কটিলে পুকষের অবয়ন, আ্্রীর অবয়ব ইত্যার্দ অবয়বের স্বৃতরাৎ কণ্পন! 

করিতে হয়। ্ 

রূপনামাদি নির্দেশবিশেষণবিবর্জজিতঃ 

অপক্ষয়বিনাণাভ্যাৎ পরিণামার্তিজয়ভিঃ | 

বর্জিদতঃ শক্যতে বক্ত,ং যঃ সদান্ত্ীতি কেবলম, 1 
বিষ পুরাণ 
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পরমতব! বূপনাম ইত্যাদি বিশেষণ রহিত, নাশ রহিত, অবস্থান্তর 

শুন্য, দুঃখ ও জন্ম বিহীন হয়েন) কেবল আছেন এই মাত্র বলিয়। 
তাহ।কে কহা যায়। 

অপ্ন, দেবামনুষ্যাণং দিবে দেবামমীবিণাঁং | 

কা্ঠলোস্টেয় মৃখাণাং যুক্তন্যাত্বনি দেবত]।॥ 

স্মার্তৃধত শাতাতপ বচন। 

জলেতে ঈশ্বর বোধ ইতর মনুষ্যদিগের হয়, গ্রহাদিতে ঈশ্বর বোঁধ 

দেব জ্ঞানীর করেন, কাষ্ঠ মৃনত্তক! ইত্যাদিতে ঈশ্বর বোধ মুখের 
করে; পরমাত্বাতে ঈশ্বর বোধ জ্ঞানীর করেন। 

পবে ব্রহ্ষণি বিজ্ঞাতে সমস্তিিয়মৈ রলং | 
তা্বৃত্তেন কিং কার্যাং লন্ধে মলয়মীরূতে ॥ 

কুলার্ণব। 

গরবন্মের জান হইলে কর্মকাগাণদ কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকে 
না| যেমন মলয়ের বাঁত।স পাইলে তাল রৃস্ত কোন কার্যে আইসে 

না। 

এবক্ষ,ণান্ত সারেণ রূপানি বিবিধানিচ। 

কণ্পিতানি হিতার্থায় ভক্তীনামল্পমেধসা ॥ 
মহাঁনির্বান তন্ত্র। 

এইক্ূপ শুণের অনুদারে নানা একার রূপ অপ্পবুদ্ধি ভক্তদিগের 

নিমিত্ত কষ্পনা হইয়াছে! 

মনসা কল্পিতামূর্তি ণণ1ঞেম্মোক্ষিনাধনী। 
স্বপ্ন লব্ধেন রাজ্যেন রাঙ্গানো মানবাস্তদা | 

মহানির্ধান তন্ত্র। 
মনঃ কণ্পিত মুর্তি যদি মানবগণের মুক্তির কাঁরণ হয়, তবে স্বপ্নলঙ্ক 

দ্রাজোর দ্বারী€ মণষ্য অনায়াসে রাজা হইতে পারে! 
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বালক্রীড়নব€, সর্ধ্বং বপনামাদিকপ্পনাং | " 
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তোনাত্র সংশয়ঃ ॥ 

মহানির্বাণ তন্ত্র | 
নাম রূপাদি কণ্পনাকে বাঁলক্রীডাঁবৎ জানিয়। মনুষ্য সৎ স্বরূপ 

পরমেশ্বরের উপ]সনন দ্বারা মুক্ত হয়েন, ইহাতে সন্দেহ নাই। 

মৃচ্ছিলধাতুদার্জাদিমূর্তীবীশ্বরবুদ্ধীয়ঃ। 

ক্রিশ্যন্তি তপসামৃঢ়াঃ পরাং শান্তিং ন যান্তি তে॥ 

ৃ জীমন্ভাগবত | 
যে সমস্ত মূঢ় মনুষ্য মৃত্তিকা প্রস্তর তথ স্থবর্ণ প্রভৃতি গাতু এবং 

কাট দ্বার নির্মিত বিগ্রহে ঈশ্বর জ্ঞান করে, তাহারা ক্লেশ ভোগ 

করিয়া থাকে। পরম শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। 

ন কন্মণ। বিমুক্তঃ স্যান্ন মন্ত্রারাধনেন ব1। 

আত্মনাত্বনমাজ্ঞায় মুক্তোভিবতি মানবঃ॥ 

মহা নির্দাণঞতন্ত্র 

মনুষ্য কন্ম দ্বার। মুক্তিলাঁভ করিতে সমর্থ হয় না, মন্ত্র বা 

আরাধন!র দ্বারা মুক্তিভাজন হয় না, কেবল আশ্ম! দারা আয়াকে 

জ।নিতে পারিলেই মুক্ত হয়| 

মোমাঁৎ সর্কেষু ভূতেমু সন্তমাআ্ননীশ্বরং 

হিত্ব্চাং ভজতে মৌদ্য।ৎ ভম্মন্যেৰ জুছেোতি সঃ 
শ্রীমন্ভাগবত | 

সকল প্রাণিতে বর্তমান সকলের আত্মা ও ঈশ্বর যে আম আমাকে 

মুঢ়তা প্রযুক্ত যে ত্যাগ করিয়। প্রতিমা! পুজা করে মে ভন্মে হোম কারয়া 
থাকে। 

সাঁকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাঁকাঁরন্ত নিশ্চলৎ | 
গ্ঞান্টাবক্র সংহিতা | 

সাঁকারকে মিথা। বলিয়া জাঁন, নিরাঁকাঁর পরব্রদ্ধকে মস মতা জান 

কর। 
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ভোঁয়োধিন। যথা নান্তি পিপাসানাশকারণং। 

তত্বজ্ঞানধিনা দেবি তথা মুক্তির্জা়তে ॥ 

কুলা্ণব তন্ত্র | 

তেদেবি! জল বিনা যেদন পিপাসা শান্তি হয় না, তেমনি তত্ব 

জ্ঞান বিন। মুর্তিলাঁভ হয় না। 

নানা শাস্ত্ের এই সকল বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিন 

হইতেছে যে,যে সকল অপ্পরুদ্ধি অজ্ঞব্যক্তি নিরাকার অনন্ত 
পরমেশ্বরকে ধারণ করিতে অসমর্থ,তাহারদিগের উপাসনার 

সহায়তার নিখিত্ত ব্রশ্মের বিবিধ রূপ কণ্পনা হইয়াছে ও 
বিধিধ পৌপ্তলিক ক্রিয়া কলাপের বিধান হইয়াছে। কিন্ত 
্গস্বক্ূপকে না জানিলে কদাঁপি মুক্তি লাত হয় না। এতদ্বারা! 

প্রমাণ হইতেছে যে হিন্দুধম্ম পৌলিকতা-প্রধান-ধর্থ 
নহে। পরত্রন্ষের উপাসনাই এ ধর্ষের প্রধান উপদেশ। 

হিন্দু শাস্ত্রে এই কথা ভূয়োভূরঃ উক্ত হইয়াছে যে ব্রদ্ষকে 
জানিতে চেষ্টা করিবে, ব্র্গজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির অন্য 
উপায় নাই। 

হিন্দুধশ্ম বিষয়ে আর এক অমুলক প্রবাদ এই যে হিন্দুধর্শ 
অদৈতবাঁদাত্বক ধর্ম। যে মতে বলে যে এই সমস্ত স্থ্ট 
বস্তই ঈশ্বরঃ তাহাকে অদ্বৈতবাদ বলে। এই অদ্বৈতবাঁদ 
ইদানীন্তন গ্রন্থে বাহুল্য, উপনিষৎ প্রভৃতিতে অণ্পই 
প্রাওয়! যায়। উপনিষদে ঈশ্বর হইতে জগ পৃথক, 
ঈশ্বর হইতে জীবাতআ্বীও পৃথক, এইরূপ বাক্য অনেক 
স্থানে আছে। 

রর 



5:55 5 

দ্বা মুপণ। সযূজা সখাঁয় সমানং রক্ষং পরিষন্বজাতে। 

তয়োরন্ঃ পিগ্পলং স্বাদবত্বানশ্রন্নন্যে(ভিচাকশীতি। 
সনানে বৃক্ষে পুকষো নিমগ্নোজনীশয়া শোচতি মুহমাঁনঃ| 

জুষ্টং যদ! পশ্যত্যনামীশমম্য মহিমানমিভিবীতশোকঃ | 

মুণ্ডকোপনিযৎ। 

দুই সুন্দর পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া! রহিয়াছেন। ভাতার! 
সর্কাদ1 একত্র থাঁকেন এবং উভয়ে পরস্পরের সখা। তন্মধ্যে একটী 

স্থখেতে ফল ভোজন করেন, অন] নিরশন থ।কিয়া কেবল দর্শন করেন। 

জীবাঁজ। শরীর মধ্ো নিমগ্র রতিয়1 দীনভাঁবে" মুহামান হইয়! সর্ঘদাই 
শোক করিতে থাকে । কিন্ত যখন সর্ঁসেনা ঈশ্বরকে ও তীর মহি- 

মাঁকে দেখিতে পায়, তখন তাহার আর শোক থাকে না। , 

কঠোপনিষধদে আছে, “ছায়াতপৌ ব্র্গ বিদোবদন্তি” 

এই শ্লোকে ঈশ্বর ও জীবাত্মাকে আতপ ও ছায়ার ম্টার 

প্রতেদ নিরূপণ করা হইয়াছে। 
প্রশ্ন উপশিবদে অ'ছে। 

এষহিড্রন্টাস্পন্ট। ভ্রাতা রময়িতাসন্তা বোধ! ক! বিজ্ঞানাত্মা 
পুকষঃ| স পরে অক্ষরে আন্মনিসং গ্রতিষ্ঠতে। 

এই বিজ্ঞানাতস। পুকষ দ্রব্টা, ভ্রাতা, রময়িতা, মন্তা, বোদ্ধা ও কর্ণ, 

ইন অক্ষর পরধআ্াতে সম্প্রতিষ্ঠিত হইয়] রহিয়াছেন। 

মন্ুমৎহিতাঁতে উক্ত আছে। 

উপানাৎ পরমহ ত্রহ্ম জানা যত্র প্রতিষ্ঠিত: | 

যাহাতে আত্মা প্রতিষ্ঠিত হইয়া বকহিয়াছে, চিণিই উগাসা 

পরমব্রঙ্গ। 

তলবকারোপনিনদে উক্ত আছে। 
অন্যদের তদ্দিদিতাদথে! অবিদিতাদধি। 

(তিনি বিদিত কি তবিদিত্ত নকল বস্তু হইতে ভিনন। 
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'কঠোপনিধদে উক্ত হইয়াছে। 
অন্যত্রান্মাৎ কৃতার তাঁৎ। 

' তিন এই কার্ধ্য-কাঁরণবিশিষ্ট জগৎ হইতে ভিন্ন। 

শুরু যজূর্কেদ সংহিতাতে উক্ত আছে। 
ন তং বিদাঁথ যইম] জজানান্যৎ যুফ্মাকদন্তরহ বভুব | 

তাহ।কে তোমরা জান নাথিনি এই সকল স্যা্টি করিয়াছেন? তিনি: 
যে এ সকল হইতে ভিন্ন হইয়াও তোদারদিগের অন্তরে স্থিতি 
করিতেছেন। 

এইরূপ প্রধান প্রধান হিন্দু শাস্তোক্ত বচন দ্বারা যেমন 
প্রতিপন্ন হয় যে, পরমাত্মা হইতে জীবাত্বা ও জগৎ, 
ভিন্ন, তেমনি হিন্দ্ুদিগের ব্যবহাঁর দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় যে 

সাধারণ হিন্দ্বর্গের বিশ্বাস এই যে ত্রঙ্গ সমস্ত বস্তু হইতে 
ভিন্ন। সমস্ত হিন্দুর। বিবিধ প্রকাঁরে সেই পরত্রহ্ের উপাসনা 

বরিয়! থাকেন, যিনি উপামা তিনি অবশ্যই উপাজক হইতে 
ভিন্ন! যখন হিন্দুরা ঈশ্বরের উপানন। করিয়া থাকেন, তখন 

ঈশ্বর এবহ মনুষ্য এক ইহা ভীঙরা কখনই কার্যত বিশ্বীন 

করেন না, ইহা স্পট প্রতীত হইতেছে। বেদান্ত-দর্শনে এই 
অদ্বৈতবাঁদ প্রাপ্ত হওয়া যার। এই বেদান্ত-দর্শন শঙ্ক- 

রাঁচা্ধ্য প্রণীত বেদান্ুস্ুত্রের ভাষ্য বুঝায় নিজ বেদান্তসুত্র 

বুঝায় না; যেহেতু শঙ্করাচাধ্য যেমন বেদান্তমুত্র অদ্বৈত 
কণ্পে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, রামানুজন্বামী তেমনি দ্বৈতকল্পে 
ব্যাখ্যা" করিয়াছেন। অতএব উপনিষদের কথা দূরে থাকুক 
বেদান্তুক্রং ঘে অদ্বৈতবাদাত্ম্ক শাস্ত্র তাহ। প্রমাণ হর 
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না।, বেদান্ত শাস্ত্র শঙ্করাঁচার্ষ্য প্রণীত | শঙ্করাঁচার্যা এক 
জন অসাধারণ ক্ষমতা-সম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি বত্রিশ 
বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। এই বত্রিশ বৎসর বয়সের 
মধ্যে তিনি অলে:কিক বীর্ধ্য ও তেজন্বিতা সহকারে ভারত- 
বষের সর্বত্র আপনার মত প্রচার করিয়াছিলেন। হিসালয় 
অবধি কন্যাকুমারী পধ্যন্ত এমন স্থান নাঁই, যেখানে শঙ্করা- 
চার্য্ের মঠ দেখিতে ম1 পাওয়া যাঁর | তিনি বেদ, চার্বাঁক, 
মৌর,গাণপত্য,শাক্র,বৈষণৰ প্রভৃতি সম্প্ দায়স্থ লোক সকলের 
সহিত তর্ক করিয়। আপনার মত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন | 
শঙ্করাঁচাধ্যের মত তারভবর্ষে এক্ষণে এমনি প্রচলিত হইয়াছে 
যে কবির পন্থি, দাঁছু পন্থি, নানক পন্থি, চৈতন্য অন্প্রদায়ের 
ন্যায় শঙ্করাচাধ্যের মতাবলম্বীদিগকে শঙ্করপন্থি অথবা শঙ্কর 
সম্প্রদায় বলিয়া কেহ ডাকে না। অন্য সকল মতের 'অনুবন্তা- 
দিগকে অশ্প্রদায় বলিয়া ডাকে,কিন্ত শঙ্করাচ'র্য্যের অনুবস্তা- 
দিকে কেহ শঙ্কর সম্প্রদার বলিয়। ডাকে না| তাহার কারণ 

এই যে শঙ্করাচার্ষের মত ভারতবর্ধেবিস্ত তরূপে প্রচলিত" 

হইয়াছে। পশ্চিম অঞ্চলের যে অজ্ঞ স্ত্রীলোক সুগতীর কুপ 
ইইতে জল তুলিতেছেঃসেও এরূপ জল তুলিবার সময় বিচারে 
জীবাতআ্া পরমাত্মা অভেদ ও জগ স্বপ্নৰৎ বলিয়া থাকে 

আর মহামহোপাধ্যায় প্ডিতও তাহার টোলে বমিয়। 
শিষ্দিগকে এরূপ উপদেশ দেন। শঙ্করাঁচা্যই অদ্বৈত মত 
তারতবর্ষে প্রচলিত করিয়া যান; উপনিষদাদি প্রাচীন" 
ধম্ম গ্রন্থে এ মতের চিহ্ন তত পাওয়। যায় না। ৃ ৃ 

হিন্দুধন্মের বিষয়ে লোকের আর এক অমুল্ক প্রবাদ 
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এই যে, হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণরূপে সন্নাম ধর্মের পোবকভা করে| 
তাভাও অযথার্থ। শঙ্করাচাব্য সন্াস ধর্মের কষ্টিকর্তা। 
খবিরা বনে'বাঁদ করিতেন কিন্ত একবারে দংসারাশম 

পরিত্যাগ করিতেন না। শাস্থে খধিপত্বী, খধিকুমার 

ইত্যাদির কথা শ্রবণ করা যাঁয়। তবে তীহার! নির্জন স্থান 
অন্বেষণ করিতেন, কারণ তাহা ঈশ্বরোপাসনার পক্ষে অনেক 

মহায়ত। করে। এখনে। ভারতবর্ষের ও অন্যন্য দেশের 
অনেক গৃহস্থ বৃদ্ধ হইলে সাৎসারিক কার্য্য হইতে অবস্থত 
হইয়া! নির্জনে বাস করেন | তাহাদিগকে কখনই মন্যাসী 
বলা বাঁয় না। খবিরা নির্জনে থাকিয়াও লোক সমাজের 
কার্য সশ্পাদন করিতেন। তাহারা নির্জনে থাকিয়াঁও 
রাজনীতি, লোকযাত্র! বিধাঁন। কুবি প্রভৃতি নানা লোকো- 

পকারা বিদ্যাবিষয়ে গ্রন্থ অকল রচনা করিতেন, রাজ 

সভাঁয় আজিয়া রাজাকে ধন্মোপদেশ প্রদান করিতেন, 

এবং রাজ্যে অমঙ্গল ঘটন1 ঘটিলে তাহার নিরাকরণ 
জন্য রাজাকে মহপরামর্শ প্রদান করিতেন । আ্ীমস্ভাগৰতে 

আছে। 

ভধং প্রম্তস্য বন্দ্বপিস্যাদ্যতঃ সআস্তে সতষট অপ; 
জিতেক্দ্রিয়নাত্বরতেখু ধন্য গৃহাশরামঃ কিন একরোত্যবদ্যং | 

যঃবট্ সপত্বুন বিজিগীমমানে গ্রহে নিপ্দিন্য যঙেত পুর্বহ | 
অত্যেতি দুর্গাশিতউ্জিতারীন ক্ষীণেষু কামৎ শিচরে দ্বিপশ্চিৎ | 

জ্রীমস্ভাঁগবত | 

থে প্রমন্ত ব্যক্তির ষড় রিপু প্রবল তাহার বনেও ভয় আছে, আর 

যেব্যক্তি জ্ঞানী জিতেন্দ্রিয় ও ঈশ্বরপরার়ন তিনি গৃহাশ্রমে খাঁকি- 
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লেও*উাহার কি দোঁধ হইতে পারে? যিনি ষড়রিপুকে জয় করিয়! 
গৃহে ধশ্ম মাধন করেন তিনি দুর্গাশ্রিত ব্য-ক্তর ন্যায় প্রবল শক্রুদিগকে 
পরাজয় করেন | ই জ্ঞানী ব্যক্তি ক্ষীণরিপু হইয়া যথেচ্ছ বিচরএ 

করেন) তীহ।র কোন আশঙ্কা নাই। 

শীন্তিশতক সকল হিন্দুরা শাস্্রনম্মত কাব্য বলিয়া! গণ্য 

করিয়া! থাকেন, তাহাতে উক্ত হইয়'ছে। 

বনেহপি দে।ষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাঁং 

গৃহ্ষু পঞ্চেক্দিয় নিগ্রতন্গঃ | 

অকুতদসিতে কর্মাণি যঃ প্রবর্ততে 

নিরৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং ॥ 

রিপুপরতন্ত্র লোক সকল বনে থাকিলেও পাপবর্ষ্ের অনুষ্ঠান 

করে; গৃহে পঞ্চেক্দ্রিয নিগ্রহই তপস্যা | যে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কু-সিত 

কর্মে প্রবৃত্ত না হন, তাঁহার সম্বন্ধে গৃহই তপোবন। 

হিন্দুধর্মের বিষয়ে আর এক অমুলক প্রবাদ আছে। 
তাহা এই যে হিন্দুধর্ম কঠোর তপস্যাবিধায়ক ধদ্ম। প্রা. 
চীন হিন্দুদিগের মধ্যে কচ্ছাধন তপস্যা প্রচলিত ছিল বটে? 
কিন্তু তাহারা পাপ কাঁধ্য হইতে বিরতিই যে প্রধান তপস্যা 

বলিয়া জানিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে | 

যে পাঁপানি ন কুর্বন্তি মনোবাঁক কর্মবুদ্ধিভিঃ | 
তে তপন্তি মহাত্বানো ন শরীরস্য শোষণং | 

মহাভারত । 

যে ব্যক্তি মন, বাক্য, কন ও বুদ্ধি দ্বারাপাঁপ কাঁ্য ন। করেন তিনিই 

তপস্যা করেন | খিনি শরীর শোষণ করেন তাহার তদ্ছারা তপন্যা 
হয় না। 
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(হিন্দুধর্ের বিষয়ে আর এক প্রবাদ এই 'যে 
হিন্দুধর্ে পাঁপক্ষয় নিমিত্ত বহুল কৃচ্ছসাধন প্রায়শ্চিত্বের, 
বিধান আছে কিন্তু অনুতাপ যে প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত, 

হিন্দুরর্শে তাহার উপদেশ নাই। এই প্রবাদ অমুলক | 
মনুন্থৃতিতে আছে । 

কৃত্বা পাপানি সন্তপ্য তম্মাৎ পাঁপাশপ্রম্থচতে। 

নৈনং কুর্ণযাং পুনরিতি নিব্ত্তয। পুয়তে তু মঃ॥ 

যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিয়া! তজ্জন্য সন্তাপিত হইয়া! মেই পাপ 
হইতে বিরৃত হয় এবং আর এরূপ পাপ করিব ন। বলিয়া একবারে 
নিবৃত্ত হয়, সে পবিত্র হয়। 

হিন্দুধর্মের বিষয়ে আঁর একটা অমুলক প্রবাদ এই যে 
ইহা ঈশ্বরূকে পিতা মাতা বলিয়া জ্ঞান করে না। ইহলও- 
বালিনট ব্রশ্ধাবাদিনী মিস্ কব. বলেল যে এমেরিকাঁর থিও- 
ভোর পার্কর প্রথমে ঈশ্বরকে মাতা বলিয়। সম্বোধন করিয়া- 

ছেন। কিন্তু হিন্দ্ধর্শাস্ত্রের অনেক স্থানে ঈশ্বরকে 
পিতা মাতা৷ বলিয়া নম্বৌধন করা হইয়াছে। পূর্বেই 
উক্ত হইয়াছে বে খণ্েদে ঈশ্বরকে পিতা মাতা বলিয়া 
সম্বোধন করা হইয়াছে। শুক্র যজুর্কেদে আছে, পিতা 
নোহুসি পিতা নো৷ বৌধি।” তুমি আমাদিগের পিতা, 
পিতার ন্যার তুমি আমাদিগকে জ্ঞান প্রদান কর। গ্য- 
ইমা বিশ্ব। ভুবনানি জুহ্বহ খাঁষর্থোত। ন্যসীদৎ পিতান$? 
ঘিনি, এই ভুবনকে অস্তিত্বে আহ্বান করিলেন, তিনি 
ঝি অর্থাৎ নর্বদৃক তিনি হোতা অর্থাৎ আহ্বানকর্তা, 
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তিনে আমাঁরদিগের পিত।। ভগবদ্গীতাঁতে শরীর ব্রহ্গের 
উক্তি স্বরূপ, বলিতেছেন, “পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা। 
পিতামহ?” আমি এই জগতের পিতা, মাত'১ বিধাতা ও পি্তা- 

মহ। অর্জুন এইরূপ বলিতেছেন, “পিতামি লোকন্য চরাঁচরস্য, 

ত্বমস্যপূজ/শ্চ গুরোর্গরীরান্।৮» তুমি এই চরাচর জগতের 
পিতা, তুমি ইহার পুজ্য, তুমি গুরু অপেক্ষাও গরীয়ান| 

হিন্দুধশ্ম বিষয়েঃ আর এক অমূলক প্রবাদ এই যে 
হিন্দুধন্ম অত্যন্ত নীরস ধর্মা। উহা! কেবল শু জ্ঞানের ধর্ম, 
উহীতে প্রীতিভাবের কোন কথ। নাই। কিন্তু বাস্তবিক এই 

প্রবাদ যথার্থ নহে। উপনিষদে আছে। 
আত্মাননেব শ্রিয়মুপসীত। 

পরমাত্মাকে প্রিয়জপে উপাঁনন করিবেক। 

তদেতণ প্রেয়ঃ পুত্রাণ্ড প্রেয়োবিভ্তাঁৎ প্রেয়োন্যন্মাধ 

সর্বস্মা, অন্তরতরং যদয়ং আত্মা । 

পরণাত্ব! পুত্র হইতে প্রিয়, বিস্ত হইতে প্রিপ্ন, অন্য সকল হইতে 
শ্রিয়। 

এই সকল বাঁক্য এবং “ভজতাৎ প্রীতিপুর্ববক:৮ গতি 

গ্ীতাবচন কি প্রকাশ করিতেছে? কম্মীরা মৎকণ্পবাঁক্যে যে 

বিষ্গ্রীতিকামনার উল্লেখ করিয়া থাকেন তাহাতেই বাকি 
প্রকাশ পইতেছে? 

হিন্দধশ্ম বিষয়ে আর এক অমুলক প্রবাদ এই যে 

' তাহাতে ত্যাগ স্বীকারের কথ। নাই | এ সৎস্কীর যে অমু- 

লক তাহা শাস্ত্রের এই শ্লোকের দ্বার! প্রমাণ হইতেছে। 
নরনেন নপ্রজয়ান কম্মণা ত্যাগেনৈকেন অহতভূমানশু 21 

শঞ্চরাচার্য্যধত বচন। 
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ধনের দারা, পুত্র দ্বারা, কর্মকার অনুষ্ঠান দ্বারা অমৃত লাভ 
কর? যায় না, কেবল ভাগ দ্বারা অমৃত লাভ করা যাঁয়। 

প্রাচীন হিন্দ্ুদিগের অগ্নি প্রবেশ, প্রায়োপবেষন ও পঞ্চ- 

তপাদি কৃচ্ছ, সাধনে এবং অধুনীতন কালের হিন্ছুদিগের 

অন্যাঁসধর্্ম গ্রহণে ধম্মণ জন্য হিন্দু জাতির অসাধারণ ত্যাগ 
স্বীকারের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যদিও উল্লিখিত. 

কার্য সকল নিম্মল জ্ঞান প্রয়োজিত নহে। তথাপি মুক্তির 

জন্য হিন্দুরা কত ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেনঃ এ সকল 

কার্যের দ্বার তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে । 

হিন্দুধর্ম বিষয়ে আর এক অমূলক প্রবাদ এই যে হিন্দু- 
ধর্মে শান্রব উপকার করার কথা নাই | যাহাদিগের এই 
স্বর আছে, শান্তেক্ত নিম্নলিখিত উপদেশ তাহাদিগের 

দেখা আবশ্যক। 
ন ক্রুধ্যন্তং প্রতিত্রৎধোদা ক্ুউঃ কুশলংবদেত। 

মন্ু। 

: , যদি ভোগার প্রতি কেহ ক্রোধ কহে, তাহার গতি তুমি পুনরায় 
ক্রোধ করিবে না। যদি কেহ তোমার প্রতি আঘাত করে, তাহাকে 

তুমি আশীর্বাদ করিবে অর্থাৎ তোমাৰ ভাল হউক, এই কথণ বলিবে। 

অতিবাদং নএ্রবদেন্বাঁদয়েৎ 

যোনাহতঃ প্রতিহন্যান্ন ঘাতয়েহ। 

হন্তং চযোঁনেচ্ছতিপাপকংবৈ 
তশ্মৈদেবাঃ স্পৃহয়ন্ত্যাগতাঁয় ॥ 

মহ|ভারত, উদ্যোগ পর্ব | 
যিনি কঠে |র বাক্য বলেন না, অথব] ত।হ বলিতে অন্যকে উত্তে- 

জিত করেন না, যে ধ্যক্তি আহত হইয়াও অনাকে আঘাত না করেন 
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কিনব আঘাত করিতে অন্যকে উত্তেজিত করেন ন1,'যিনি পাপকারীকে 
হত্যা করিতে ইচ্ছা করেন না, তাহার আগমন দেবতারা স্পৃহা 
করেন | 

অরাবপুযুচিতং কার্ামাতিথ্যং গৃহমাগতে। 

ছেত্ত,৪ পার্্গতাং ছায়াং নোপসংহরতি ড্রমঃ ॥ 

মহাভারত আদিপর্র | 

শক্রও গৃহে সমাগত হইলে তাহার যথোচিত আতিথ্য করিবেক, 
রুক্ষ তাহার ছেদকের পার্্বগত ছাঁয়া কদাপি হরণ করে ন11 

তুমি যে রূপ ইচ্ছা কর অন্যে তোমার অন্বন্ধে করিবে, 
অন্যের প্রতি তোমার সেইরূপ কর] কর্তব্য, ঈশ্গার এই 
সুমহহ বাক্য খীষ্টিরধর্শের প্রধান গৌরব স্থল। .অনেকের 
এইরূপ সৎস্কার আছে যে এইরূপ মহোচ্চ উপদেশ হিন্ডু- 

শানে নাই, কিন্ত এ সংস্কার অমুলক। মহীভাঁরভে আছে। 

আয়তাৎ ধর্মসব্বন্থং আ্রত্বাচপ্যবধাধ্যতাম | 
আত্মনঃ প্রতিকুলানি পরেষাং ন সমাচরেশ্॥ 

ধন্মনর্কান্ব শ্রবণ কর, এবং শ্রবণ করিয়া তাঁহ। মনে ধারণ করিয়া - 

রাখ। আপনার যাহ। গ্রাতবুল অন্যের সম্বন্ধে তাহ! করিবে না। 

আম্মবৎ্ধ সর্ধভুতেযু যঃ পণ্যতি সপণ্যত। 
অ।পনা'র ন্যায় যেসকল জীবকে দেখে সে যথার্থ দেখে । 

আত্মেপমেন সর্ধত্রং সমং পশ্যতি যে।নরঃ | 

স্থখং বাযদি বা দুঃখং স যোগী ইতি মে মতি ॥ 

ভগবদগীত] | 

যেব্যক্তি মুখ কিম্বা দুঃখ সম্বন্ধে আপনার ন্যায় সকলকে দেখে, নেই 

ব্যক্তিই আমার মতে যথার্থ যে।গী | 



ৰঙা 

চর 

অনেকে বলেনঃ হিন্ধর্্ জাতিভেদের বিশেষ পোঁষক্তা 

করে। কিন্তু একথা যথার্থ নহে। খগোদে জাতিতেদের - 

উল্লেখ নাই। মহাভারতে আছে 

নবিবেষোস্তি বর্ণনাহ সর্ধং ব্রাহ্মমিদৎজগত্। 
রক্ষণ পুর্ধন্থষ্টৎহি কণ্মণ! বর্ণতাংগতং॥ 

এই ব্রাঙ্মণমঘ জগতে বণ্রে বিশেষ নাই। ব্রহ্ দ্বারা পুর্বস্থট 
মনা কল কন ধার! বর্ণ গ্রাণ্ড হইয়াছেন । 

উচ্চনীচ কর্মাত্বসারে মনুষ্গণ এক এক শ্রেণীতে বদ্ধ 
হইয়াছিল, তাহা হইতেই জাতির উৎপত্তি হয়| তারত- 
বর্ষে প্রথমে এক ব্যক্তির চারি পুত্রের মধ্যে বৃত্তি অনুনারে 
এক জন ত্রাক্ষণ, একজন ক্ষত্রিয়, একজন বৈশ্য ও একজন 
শৃদ্র ইইয়াছিলেন, এমন সকল দৃষ্টান্ত প্রাগ্ড হওয়া যার |* 
পুরাঝালে কর্ম ও চরিত্র গুণে ব্রাহ্মণ শুদ্র হইত, শূন্রও 
ব্রাঙ্গণ হইত। 

শৃদ্রে! ব্রা্ষণতামেতি ব্রীক্গণশ্চেতি শদ্রতং | 

ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্ত বিদ্দা।ংবৈশ্যাত্তথৈবচ ॥ 
মনু | 

শর ব্রাহ্মণ পদ প্রাপ্ত হয়েন এবং ব্রাঙ্মণও শৃদ্র পদ প্রাপ্ত হয়েন, 

ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সন্তানের বিষয়েরও এই প্রকার জানিবে। 

সতাং দানঃ ক্ষণ শীলমানৃশংস্য তপো ঘৃণ।। 
দৃন্যন্তে যত্রনাগেজ্র সব্রান্মণ ইতি স্মৃতি? ॥ 
শুদ্রেতু য্ভুবেল্স ক্ষা, দ্বিজেতচ্চ ন বিদাতে। 

' নাবৈ শৃড্রো! ভবেচ্ছচদ্রো ব্রাহ্মণ ন চ ব্রক্ষণ811 
পীপীপপাীাাটা) টি 2 

% তন্ববোধিনী পত্রিকা, ৩৩ সংখ্যা 
সস ক -_-পসপস্াসিল সত স্পা শা পিপি 
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যত্রৈতৎ লক্ষ্যতে সর্প বৃত্ত স ্রান্মণঃ ম্মৃতঃ| 
যটত্রতন্ন তবে অর্গ তৎ শুত্রমিতি নির্দিশেৎ || 

মহাভারতীয় বনপর্কণন্তর্গত আজগাঁর পর্রাধ্যায়। 
মতা, দান, ক্ষমা, শীল, আনৃশতমা, তপস্যা, দয়! এই পকল গুণ 

ধাহীতে দৃষ্ট হয় তিনিই ন্মুততে ব্রাঙ্ষণ বলিয়। উক্ত হয়েন। শ্রৃদ্রেতে 
যে সকল লক্ষণ, ব্রাহ্মণে সে সকল বিদ্যান নাই | লোকে শৃদ্র হইলেই 
শৃ্র হয় ন।, ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাহ্মণ হয় না। তে সপ! ধাহাতে উক্তরূপ 
আচরণ লক্ষিত্ হয় তিনিই ব্রাঁ্ষণ বলিয়! স্মৃত হয়েন। হে মর্প! ধাঙ্াতে 
উক্ত ৰূপ আচরণ নিদ্যযান না থাঁকে তিনি শুর বলিয়া নির্দোশিতব্য। 

এতিস্ত কম্মভির্দেৰি শুভৈরাঁচরিতৈস্তথ | 
১ তাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাংব্রজেত | 
এতৈঃ কর্মফলৈর্দেবি হু'নজাতিকুলোস্তরঃ। 
শৃদ্রোপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজোভবতি সংক্কৃতঃ॥ 
ব্র্ট্দগোবাপ্যনদ্ব,ত্তঃ সর্ববসঙ্করভে জন? । 

ব্রাঙ্মা্যৎ সমনু্হযজা শুর্রোভবতি তাদৃশঃ | 

কম্মতিঃশুচিভিদ্দেবি শুদ্ধাঝ বিজিতেজ্দিয়ঃ| 

শুদ্রোইপিদ্বিজবৎ মেব্যইতিরক্গান্গশ।সনং ॥ 

স্বভাবং কন্ম চ শুভৎ যত্র শুদ্রেহপিতিষ্ঠতি। 

বিশিন্টঃ সধ্িজাতের্ক বিজ্বেয়ইতি মে মতিঃ 
নযোনির্নাপি সংক্কারো নশ্রতং ন চ সন্ততি। 

কারণানি দ্বিজত্বন্য বৃত্তমেব তু কারণং ॥ 

সর্ধোধং ব্রাহ্মনোলোকে বৃত্তেনচ বিধাঁয়তে। 
বস্তেস্থিতস্ত্র গুদ্রোইপি ব্রাঙ্গণত্বৎ নিয়চ্ছতি ॥ 

ব্রন্ষমস্বভাবঃ কল্যাণসমঃ নর্ধত্র মেমতিঃ | 

নিগু গং নিশ্মলং ব্রক্গ ত্র তিষ্তি সদ্বিজঃ॥ 

এত ত্তেগুহমাখ্যাতং যথা শুদ্রো ভবেদ্দিজঃ। 

ব্রাঙ্মণো বাঁ চ্যতোধর্মাৎ্ যথা শৃত্রত্বমাপ্ধ,তে 1, 

মহাভারতাঁয় অনুশাননপর্বান্তর্গত উমামহেশ্র সম্বদ। 



ভর 

ছে দেবি! শু'্র এই নকল শুভ কর্ণ এবং শুভ আচরণ করিলে 

ব্রাহ্মণ হয়েন এবং বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের আচরণ করিলে ক্ষত্রিয় হয়েন| 

হে দেব! এই সকল কর্ম করিলে অতি হীনবংশোভব শদ্র আগম-. 

সম্পন্ন অংক্কার-বিশিন্ট ত্রাঙ্গণ হয়েন। যে বর্বনঙ্করভোভনকারী 

ব্রাহ্ম? 'অনচ্চরিত্র ভয়েন, ভিনি ব্রাক্ষণা পরিত্যাগ পূর্বক শুড্র 

হয়েন। হে দেবি! কর্ম দ্বারা জিতেক্দ্রয় শুদ্ধচিত্ত যে শুদ্রদন্তান 

তিনি শুচি বাক্ষণের ন্যায় পুজনীয়, এই ব্রন্মের অমুশাসন। শুত্রসন্তান 

যদ্দি শুভ কর্ম এবং উত্তম স্বতাববিশিষ্ট ভয়েন, তবে তিনি দ্বিজ 

ভাপেক্ষা নিশ্চিত শ্রেষ্ঠ; ইহা অমার অভিপ্রায় জা নরে। উত্তগ- 

কুলে জন্য, সংস্কারঃ বেদ পাঠ এবং উত্তমের সন্তান হইলে ব্রাক্মণ 

হয় না; যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র, সেই ব্রাহ্মণ । চরিত্রের দ্বারা সকলে, 

ব্রাহ্মণ হয়,অভএব শুঁদ্র সচ্চরিত্র হইলে ব্রান্মণত্ব প্রাপ্ত হয়| হে কল্যাণি! 

ব্রন্গের স্বভাব জর্ধত্র সান, এই আমার অভিপ্রায় ; অত এব নিশু 

নিন্মল ্রন্ধ বাহার হৃদয়ে ধৃত হগ্নেন, তিনিই ব্রাদ্ষণ। যে প্রকারে 

শুদ্র ব্রাহ্মাণ*হয়েন এবং ব্রাদ্গন ধর্ম ব্রউট হইলে যে গ্রবচ্ির শুদ্র হয়েন, 
এই গুহা বাক্য তোমাকে কহিলাম। 

হিন্দুদিগের মধ্যে চিরপ্রচলিত উক্ত ভাঁবানুসাঁরে বেদে 

উল্লেখিত কবম খাধ শুদ্র হইয়াও এবং পুরাণে উল্লেখিত 

বশ্বীমিত্র খষি ক্ষত্রিঘধ হইয়াও ত্রাক্ষণত্ব প্রাপ্ত হইয়ীছিলেন্ 

এবং লোমহর্ষণ স্ুুত জাতীর হইয়াও খবিদিগের অদ্ধেয় 

হইয়াছিলেন এবৎ তীহ।দিগের দ্বারা তারতবক্তা পদে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। পুরাকালে প্রচলিত অমবর্ণ-বিবাহেঃ পরস্পর 
ভোজ ন্ততাঁর নিয়মে ও সমুদ্রযাত্র! রীতিতেও গ্রকাঁশ হইতেছে 
যে অধ্ুনাতন কালের ন্যায় প্রাচীন কালে ভারতবষে জাতি- 

ভেদের নিয়ম এরূপ কঠোর ছিল না। এখনও বঙ্গদেশের 

পুর্ববাঞ্চলে কোন কোন ভদ্রজাতির মধ্যে অনবর্ণ-বিবাহ 
প্রচলিত আছে। 7 
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হিন্দু ধর্মের বিষয়ে এই সকল অমুলক সংস্কারের অমুল- 
কত্ব প্রদর্শন করিয়া তাহা অন্যান্য ধর্মাপেক্ষা কি কি বিষয়ে 

শ্রেন্ঠ, তাহা প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । প্রথমতঃ 

সাধারণ হিন্দু ধর্ম অন্য ধশ্ম অপেক্ষা কিকি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ 

তাঁহ। দ্েখাইৰ। তাহার পর সমর্থাধিকারীদিগের “ধর্ের 

অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডের শ্রেষ্ঠত। বিষয়ে কিঞ্ি বলিব। 

প্রথমতঃ। হিন্দু ধর্শের নাম কোন ব্যক্তি-বিশেষের 

নাম মুলক নহে। যেমন বৌদ্ধ, খৃঙ্ীয়। ও মহম্মদীয় ধর্ম 
বুদ্ধ, খু ও মহন্মদের নামে প্রচলিত, হিন্দু ধন্ম তেমন কোন 

ব্যক্তি বিশেবের নামে প্রচলিত নহে। ইহা দ্বারা হিন্ডু 

ধর্থের প্রশ্ততা প্রমাণীক্ৃত হইতেছে । ধর্ম সনাতন পদার্থ, 
তাহার নাম কোন ব্যক্তির নামে হওয়। উচিত নহে। এই 

জন্য হিন্দুরা আপনারদিগের ধম্মমকে সনাতন ধর্ম বলিয়া 
ডাঁকেন এবং কোন ব্যক্তির নামে আপনাদিগের ধম্মের 

নামকরণ করেন নাই। 

দ্বিতীয়5| হিন্দু ধর্ম ব্রন্মের অবতীর স্বীকার করে নান 
হিন্ছু ধন্মে বিষণ শিব প্রভৃতি দেবতার বহুল অবতারের কথ। 

কথিত হইয়াছে কিন্ত তাহা এমন বলে না যে অনাদ্যনন্ত 

নির্বিকার পরব্রহ্গ কেংন মানবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 

উপনিষদে ব্রহ্গমন্বন্ধে উক্ত হইয়াছে 

মজায়তে ত্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ 

নায়ং কৃতশ্চিন নবভূৰ কশ্চিশ্। 

পরমাত্মা জন্মেন না, মরেন না. এই সকল বস্ত্র মধ্যে তিনি কোন 
স্তই নহেন এবং তিনি কোন বস্তও হয়েন নাই) 
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এই ভাব সমস্ত হিন্দুধর্থে রক্ষিত হইয়াছে। শ্যাস্তে 
অত্যুক্তিস্থলে কৌন দেবা অথবা! দেবাবতারকে পূর্ণ ব্রহ্ম 
বলিয়া উক্ত হইয়াছে কিন্তু হিন্দু শাশ্বের কোন স্থানে 
এমন উল্লেখ নাই, যে নিরাকার নির্বিকার পরত্রদ্গ মনুষ্য 
উদরে 'জন্মগ্রহণ ও মানব আকার ধারণ করিয়াছিলেন । 

তৃতীয়তঃ| হিন্দ, ধর্ম কোন মধ্যবত্তী অর্থাৎ পেয়গস্বর 
স্বীকার করে না| খীব্টানেরা যেমন প্রত্যেক প্রার্থনার শেষে; 
44110707071) ৩০৪০৪ (1৮৭, 011,010 90009851001 “প্রভু ও 

পরিত্রাতা ইশ দ্বারা তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর” বলে 
হিন্দুরা সে প্রকার বলেন না। নৰি অর্থাৎ পেয়গন্থরে বিশ্বাম 
শেমীয় *. ধশ্মীবলন্বীদিগ্ের মধ্যে অর্থাৎ ঘিহুদী, খ্িয়ান 
ও মুনলমান ধন্মীবলব্বীদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। পের- 
গম্বরে বিশ্বাম এ সকল ধর্শের বিশেষ লক্ষণ। একটা বিশেষ 
ব্যক্তি মাত্র আমারদিগকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যাইতে 
পারেনঃ তিনিই ঈশ্বরের নিকট খাইবার এক মাত্র পথ, 
এরীপ ব্যক্তিকে পেয়গম্বর বলে। এরূপ ব্যক্তিকে ঈশ্বর ও 
আপনি এই ছুয়ের মধ্যে রাখিয়। ঈশ্বরকে উপাসনা করিবার 
রীতি হিন্দুদিগের মধ্যে নাই। “ মসলমানের1 এক ঈশ্বরের 
উপাসন| করিতে উপদেশ দেয় কিন্তু বলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
মহন্মদকে না মানিলে মুক্তিলাভ হইবে না। কেহ ঈশ্বরের 

_ শরণাপন্ন হইলেও মহম্মদের অনুমোদন ব্যতীত ঈশ্বর তাহাকে 
»শ্পশাষ্ট শীট শট শীটি শি বিশ ২ -শিটিটিিশি লি এ শশী শি শণ 

সকল ধন্ম শেম বংশোস্তব জাতির মধ্যে উদিত হইয়াছিল] 
এইজন্য এখানে তাহীদিগকে শেমীয়র্্ম বলিয়া ডাক! হইল | ইহুদি 
ও আরবের+এ বংশোস্তৰ জাতি 

স্পপপাপীপিশাদ সত পাশা পাশা 
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মৃক্তি দিতে পারিবেন না। হ্তত্যুর পর শেখ বিচার্রে দিন 
মহম্মদ বলিবেন, আমি ইহাকে চিনি না, ঈশ্বর অমনি তাহাকে 
নরকে নিক্ষিপ্ত করিবেন। খুষিয়ানদিগের মধ্যেতেও কেছ 
কেবল ঈশ্বরকে আরাঁধন! করিলে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে 
না, খষ্টকেও মানা চাই। এক ব্যক্তি বলিলেন আমি ঈশ্বরের 
সমুদয় আচ পালন করিয়াছি,আমার উদ্ধার হইবে কিনা? 
খৃষ্টানদিগের মতে তাহার মুক্তি হইবে নাখুষ্টকে না মানিলে 
ঈশ্বর মুক্তি দিবেন না”৪ কিন্ত আমারদিগের শাস্কাঁরের। 
কেবল ক্ষজ্ঞানকে মুক্তির কারণ বলিয়া নিদেশি করিয়। 
গিয়াছেন; মুক্তিলীভ জন্য কোন মধ্যবত্তী'র 'উপাঁদন। 
আবশ্যক করে না। - 

চতুর্থতঃ। আর পি বিষয়ে হিন্দ,ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্মা- 
পেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহা এই, ইহাঁতে ঈশ্বরকে হৃদয়ন্থিত জানিয়। 
উপাসনা করিবার নি আছে। কি বাইবল,কি কোরাণ, 
কি আর কোন ধন্ম শাস্ত্র কোথাও এরূপ উপদেশ প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না। এইটা হিন্দুধর্খের প্রধান গৌরব স্থল। : 
ঈশ্বরকে হৃদ্রস্থিত করিয়৷ দেখিলে ঈশ্বরকে যেমন নিকট 
করিয়। দেখ! হয় তেমন অন্য প্রকাঁরে দেখ! হয় না। 

পঞ্চম্তঃ | হিন্দ, ধর্ম অন্যান্য ধন্ম অপেক্ষা এই বিষয়ে 
শ্রেষ্ঠ যে ইহাতে ঈশ্বরের সহিত যোগের উপদেশ আঁছে। 
যোগের বয় হিন্দ,শাস্ত্বে যেমন পুষ্থানুপুস্বরূপে বিচারিত, 

নিম 'মত, ও ব্যাখ্যাত টগর আর কোন জাতির ধর্ম 

শাস্ত্রে দেখিতে পাওর। যার না। আগি সে যোগের কথ 
. * তস্ববোধিনী পত্রিকা, ৩৩, সংখ্যা । 

ঘ্ 
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বলিতেছি না যাহাতে নংপার ত্যাগ করিয়া বনে যাইতে 
হয়। যে যৌগ সংসারে থাঁকিয়। হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ 
যোগ। হিন্দুশাস্ত্ের এক স্থানে এই প্রকার যোগের 

একটা সুন্দর উপমা আছে? 

পুষ্বান্রগুখ্বব্ষয়ে্ষত্পরোপি | 

ধীরোন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দং | 

সঙ্গীতনৃত্যকতিতানবশংগতাঁপি। 

মৌলিস্ববুন্তপরিরক্ষণধীর্নটীব || 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত ভাগবতের চীকা। 

যেমন সুধীর নটী সঙ্গীত, নৃতা ও কত প্রকাঁর তানের বশবন্তীঁ 

হইয়াও মস্তকস্থিত কুন্ত পতিত হইতে দেয় ন, তদ্রুপ ধীর ব্যক্তি 

পুগ্তানুপুপ্বরূপে বিৰয়ের প্রতি মনোৌযোগ দিয়াও মুক্তিদ।তা 

ঈশ্বরের পগারবিদ্দ পরিত্যাগ করেন না। 

এবিবরে একটী চমতকার গণ্প হিন্দুদমাঙ্গ মধ্যে প্রচ- 
লিত আছে। ব্যাসপুত্র শুকদেব পিতার নিকট ব্রঙ্গজ্ঞানের 
উপদেশ প্রার্থনা করাঁতে, ব]াস উত্তর করিলেন) তুমি রাজষি 
জনকের নিকটে যাঁও, তীহাঁর নিকট হইতে এ বিষয়ে উত্তম 
উপদেশ পাইবে । শুকদেব জনকালয়ে উপস্থিত হইলেন 
কিন্ত জনককে এশ্বধ্যমস্তোগী ও রাজ কার্যে অত্যন্ত ব্যস্ত 
দেখিয়াবিরক্ত হইলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন এমন 
বিষয়ী ব্যক্তি কিরূপে আমাকে ব্রঙ্গজ্ঞানের উপদেশ দিবেন | 
জনক তাহার মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া যথোচিত 

অভ্যর্থনা পূর্বক একটা তৈলপূর্ণ পাত্র ভাহার হস্তে প্রদান 
করিয়া ব্সিলেন এই তৈল পাত্র হস্তে লইয়া তুমি সমস্ত নগর 
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রণ কাযা আইস কিন্ত দেখিও যেন বিন্দু মাত্র, তৈল 
ভূমিতে পতিত না হয়। শুকদেব তাহাই করিলেন। যথো- 
চিত যত্রমহকারে তৈলপা ত্র হস্তে ধারণ করিয়া সমস্ত নগর 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । ফিরিয়া আইলে জনক জিজ্ঞাস 
করিলেন, নগরে কি দেখিলে | শুক যাঁহা দেখিয়াছিলেনন তাহা 

বর্ণনা করিলেন তৎ্পরে রাজর্ষি জিজ্জাঁদা করিলেন, কেমন 
তৈল পতিত হইয়াছিল? শুকদেব উত্তর করিলেন, একবিন্ছুও 
পড়ে নাই । জনক বলিলেন এইরূপ মনোনিবেশ সহকারে 

সমস্ত সাংসারীক কায করিতে পারাযাঁয়”অথচ এক মুহুর্তের 
জন্যও ব্রনের সহিত যোগ স্বলিত হয় ন| | | 

বষ্ঠতঃ| হিন্ব,ধর্মের আর একটা চমগুকার লক্ষণ এই যে 
তাহাতে নিকষাম উপানন।র বিধি আছে | হিন্দুধর্থে মকাঁম 

নিফাম, ছুই প্রকার উপাসনারই বিধি আছে কিন্তু অন্যান্য 
ধরে আদোঁবে নিষ্ষাম উপাসনার কথ! নাই। হিন্দুশাস্ত্র 

নিক্ষীম উপারনাকে শ্রেষ্ঠ উপামনা বলিয়াছেন। অন্য সকল 

ধর্মে কেবল পারলৌকিক নুখ প্রত্যাশায় ধর্মীনুষ্ঠানের বিধান 
দৃষট হয় কিন্ত হিন্দধর্মের প্রধান উপদেশ এই যে কোন 
ফল কামনা না করিয়। কেবল ঈশ্বরের উপাজন। করিবে। 

ধর্মের নিমিভই ধর্ম সাধন করিবে। উপনিষদে উক্ত 
আছে__ 

উপাসতে পুরুষহহ্যকাঁদান্তে শুক্রমেতদতিবর্তন্তি ধীরাঃ | 

যেধীরব/ক্তি নিষ্কাম হইয়! সেই পরম পুক্রষের উপাসন্গা করেন 
তাহার জন্ম হয় ন]। 
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যাহারা বিবিধ যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়া কলাঁপের অনুষ্ঠান করে, 
তাহদিগকেও কম্মের শেষে «এভৎ কম্ম ফল ত্রহ্গার্পনমন্ত £ 
বলিয়। কম্মফিল ত্যাগ করিতে হয়! যে ব্যক্তি ফলাকাজ 
করিয়া ধন্য কম্মকরে মে এক প্রকার ধর্মবনিক; তাহার 
ধম্ম অতি হেয় বলিয়া শাজরে উক্ত হইয়াছে । বণিক যেমন 
মূল্যের বিনিময়ে দ্রব্য দেয়, সেইরূপ এতাঁদ্রশ ধাশ্বিক 
ব্যক্তি পারলৌকিক সুখের বিনিময়ে ঈশ্বরকে ভক্তি ও 
প্রীতি প্রদান করেন। কাঁমনা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মা- 
চরণ করিবার নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্বে ভুয়ো ভূয়; উপদেশ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন কি, এমন সামান্য গ্রন্থ যে বাঙ্গাল 
তাবায় কাম্শীদান ক্লুত মহাভারত তাহাতেও ইহার উপদেশ 
আছে,। যুধিহির কহিতেছেন_- 

“ আমি যত কম্মকরি ফাক জক্ষা নাই। 
সমপণ করি সব ঈশ্বরের ঠাই | 
কন্ম করি যেই জন ফলাকাঁজক্ষী হয়| 
বশিকের মত সেই বাণিজ্য করয় ॥ 
ফললোভে কর্ম করে গরু বলি তাঁরে। 
লোতে পুনঃ পুন যায় নরক দুস্তরে ॥ 
ধর্ম কশ্ম করি ফলাঁকাক্ষী। নাঁহি করে | 
ঈশ্বরেরে নমর্পিণে অবহেলে তরে ॥ 
ধম্ম ফল বাঞ্ক। করি ধর্ম গর্ব করে। 
ধর্মেরে করিয়া নিন্দা অধর্মী আঁচরে ॥ 
(এইসব জনেরে পশুর মধ্যে গণি। 
বৃথা জন্ম বায় তার পায় পশু যোনি ॥ 
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*সপ্তমতঃ। হিন্দৃধন্ম অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা আব এক 
বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এই, উহাতে সর্ধভূতের প্রতি দয়া করিবার 
উপদেশ আছে। বাইবেল ও কোরাঁণে কেবল মহুষ্যের প্রতি 
দয়া করিতে উপদেশ দেয়। হিন্দুশীস্ত্রর উপদেশ এই যে 

সর্বভূতের হিত নাঁধন করিবে হিদদশাক্কারদিগের দৃষ্টি 
এই বিষয়ে কেবল মনুষ্যের প্রতি নিবদ্ধ ছিল না। পশু 
পক্ষী জীব মাত্রেই' উহা বিস্তারিত ছিল। মাহিংসাঁৎ 
নর্ব্ভূতানি, সর্ববভূত হিতেরতঃ ইত্যাদি বাক্য ইহার প্রমাণ | 

অষ্টমতঃ| পরকালনম্বন্ধীয় মতে হিন্দ্ধর্শের শ্রেষ্ঠত্ব 
[বিশেষ প্রকাশিত আছে। যোনিভ্রমণ অর্থাৎ পাপী মনুষ্য 
হত্যুর পর পশু যোনিতে অথবা কীটযোনিতে অথবা মনুষ্য 
যৌনিতে জন্মগ্রহণ করিবে, এইমত পরকাল বিষয়ক হিন্দ, 
ধম্মমতের নিক অংশ | কিন্ত দেখ ইহাতেও িনদধর্শের 
কেমন শ্রেষ্ঠত! প্রকাশ পাইতেছে| মুমলমান ও খৃষ্টান 

ধর্মে অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত নরকের কথ। আছে। পুণ্যবাঁন 
ব্যক্তি অনন্তকাল স্বর্গভোগ করিবে, পাপী ব্যক্তি অনন্তকাঁল - 
নরকে পতিত থাকিবে | ইহাতে পাপী মন্ুষ্যের আর পরি- 
লে আশা থাঁকে না। কিন্তু হিন্দুধশ্মা এই আশা 

দান করিতেছেন যে যোনিভ্রমণ দ্বার! পাপী ব্যক্তির পাপ 

য় হইলে সে পুনরাঁয় উন্নতির পথে অংস্থাপিত হইবে। 
এ মত সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, কিন্তু উহা যে পূর্বেবা- 
লিখত মত অপেক্ষা ঈশ্বরের ন্যায় ও করুণাভাবের সঙ্গে 
অধিক সঙ্গত তাহার আর জন্দেহ নাই। পুণ্যবান ব্যক্তি 

এক লোক হইতে উত্কউতর লোকে গমন করিবেন। পর- 
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কাল বিষয়ে হিন্দধর্মমতের এই উতকৃউ অংশে তাহার 
বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাইতেছে। আত্মার এই প্রকার 

ক্রমশঃউন্নতি স্বভাবের উন্নতিশীলতার সহিত সুসঙ্গত। - 
হিন্দুধর্মের মত এই যে আত্মা এক লোক হইতে উতরুষ্টতর 

লোকে গ্রমন করিবে যে পর্যন্ত না সে ব্রদ্ধলোক প্রাপ্ত হয়। 

ছাঁন্দোগ্য উপনিষদের এক স্থানে এই ব্রহ্মলোকের চমণকার 
বর্ণন৷ আছে। ১717 | 

নৈনং সেতুমহৌরাত্রে তরতঃ ন জরা ন মৃত্তার্শোকে 
নসুুতং ন ছুষ্কৃত্ৎ। সর্কেপাপ্নানোহতোনিবর্তত্তে। 
অপঠতপাপমাহেষ ব্র্ছলোকঃ। তন্মাদ্বাএতৎ সেতু তীত্ব। 
অন্ধসন্ননপ্গোভবতি বিদ্বঃনন্নবিদ্ধোতৰতি উপতাঁপী 
সন্নন্থতাঁপী ভৰতি | তম্মাদ্বা এতং সেতু তীত্বণপি নক্তম 
₹রেবাভিনিষ্পদ্যতে | সকৃধিভাতোস্বেবৈত্রক্ষলোকঃ। 

এই আত্মার সেতুর এপারে দিনরাত্রি নিয়গিত হইতেছে, ওপারে 
দিনও নাই রাত্রিও নাই, সুরুতিও নাই জুক্ষুতিও নাই; ইহা 

পুণা-জ্যে।তিতে সদা পবিত্র রহিয়াছে। জীব ইহার ওপারে উত্তীর্ণ 
হুইলে পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, এই নিষ্পাপ ব্রক্গমলোক। এই 
সেতুর পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া যে অন্ধ দে অনন্ধ হয়, যে সংসারের 

দুঃখ ক্লেশে বিদ্ধ সে অবিদ্ধ হয়, যে পাপে ও দোষে উপতাপী সে 

অনন্নতাপী হয়। এই মেতুকে উত্তীর্ণ হইয়। রাত্রি, দিনের সান 
আলে।কধারণ করে । এই বন্গলোক+ ইহার দ্রিবালোৰক কখন অস্ত হয় 

না, ইহার প্রকাশ ও নির্বাণ হয় না) ইহ সদীই প্রকাশিত রহিয়াছে। 

* মবমতঃ। হিন্দ,ধর্থের এদার্ধয সর্ব ধশ্বীপেক্ষ। অধিক | 

খুটীর ও মহম্মদীয় ধর্াবল্বীরা বলে যে আমার এই 
ধশ্মটা না মানিলে তুমি অনন্ত নরকে পড়িবে, হিন্দ,- 



| ৬৯ | 

ধর্মের ভাব তেমন নয়। হিন্দুধর্মের মুখ্য উপদেশ এই 
যে, যাহার যে ধর্ম সে ব্যক্তি সেই ধর্ম সর্ব প্রকারে 
পালন করিলেই উদ্ধার হইবে | সকল হিন্দুরই এই 
বিশ্বাস। ভট্রাচার্ধ্যমহাশয়েরা যে মহিযনস্তব নিত্য 'পাঠ 
করেন, তাহাতে আছে। ৃ 

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃর্জুকুটিলনানাপথজুষাঁং 
নৃণামেকোগম্যন্তমসি পয়সামর্ণবইব | 

কচির ভেদানুমারে ধু কুটিল পথ দিয়! মনুষ্য সর্বশেষে তোমাকে 
লাভ করে, যেমন নদী সকল যে যেরূপ পথদ্দিয়া যাউক ন1 কেন, শেষে 
সাগরে শিয়। মিলিত হয়। 

এরূপ ওদারধ্যভাৰ আর কোন্ ধর্শে রন যায়? 
বর্ণাশ্রমাচারবিহীন লোঁকের1ও হিন্ছুদিগের নিকট হিন্দ্ 
বলিয়া পরিগণিত হইত। বেদান্তনুত্রে আছে, «' অন্তরা 
চাপিতু তদ্দুষে * « রৈক্য বাঁচক্ুবি প্রভৃতি বর্ণা শ্রমাচাঁরবিহীন 
লোকেরাও ব্রদ্ষজ্ঞানে অধিকারী ইহার প্রনাণ বেদে দৃষউ 
হয়।” কেবল যে বর্ণাশ্রমাচারবিহীন হিন্দুরাই পরিত্রাণের, 

অধিকারী, এমন নহে, কিরাত যবন প্রভৃতি অনার্ধ্যজাতীয়ের। 
যাহাঁরা আধ্যদিগের প্রতি সর্ব! বিদ্রোহাচরণ করিত এব 

সর্ববদ। তাহাদের ধর্মের বিদ্ব উত্পাদন করিত, তাহাদিগকেও 

তাহারা একেবারে ধন্মাধিকীরে বঞ্চিত অথবা ঈশ্বরের পার- 
ত্যজ্যঃ এমন বিবেচন। করিতেন না| এক স্থানে এরূপ ' 

স্পট উক্তি আছে»__- | 
কিরাতহুনা ন্ব,পুলিন্দপুর সাঁজবীরকন্ক? যবনাঃ খসাদয়ঃ | 

যেনোচপাপা যদপা শ্রয রাঃ শথধ্ত তন্মৈ প্রভবিষঃবে নমঃ ॥ 
রমন্ভাঁগবতত। 



রা 
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ক্রি ইন, অন্ব, পুলিন্দ, পুর্ন, আবীর, কন্ক, যবন, খস প্রভৃতি 
লোক এবং অন্যানা পাপাচারী ব্যকিরা যাহার আশ্রয় লইয়া শুদ্ধ হয়, 

সেই বিষণকে আমি নমস্কার করি। 

দৈখ ইহাতে হিম্দুধর্শের কি ওদদাধ্য প্রকাঁশ পাইতেছে। 

এমন 'উদার্ধ্য আর কোন ধর্মে আছে? দরাঁপ খা নামক 
একজন মুসলমানের বিরচিত গঙ্গাস্তব বঙ্গদেশের ত্রাহ্গণের! 

গঙ্গ! স্নানের ময় পাঠ করিয়। থাকেন। ইহা এ উদার্যের 
অন্যতর প্রমাণ| কোন্ খীষ্িয়ান বেদোঁক্ত ঈশ্বরস্তব উপাস- 
নার সময় পাঠ করিয়া! থাকেন? হিন্দুদিগের মধ্যে জি 

্হ্ষজ্ঞানী ছিলেন তাহারা দেব দেবীর নৃষা জঙ্গী শযাগ- 

করিতেন না কিন্তু যাহীরা তাহা করিত তাহাদিগকে পি 
কনিষ্ঠ,অধিকারী বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাহারা তাহাদিগকে 
্বধশ্মভুক্ত বলিয়া গণ্য করিতেন, কখন তাহাদিগকে ন্বধর্্ 
হইতে পৃথক ব| বহিষ্কৃত করিয়৷ দিতেন না। কিন্তু মুনলমান ও 
খৃ্ীয়ধর্মের ভাৰ ইহার অম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলমানেরা 

'ৰলে, পৌত্তলিক দেখ, আর কাঁট। খুঁটানেরা বলে হিন্দ রা 
যে ব্রঙ্গা, বিষ, শিব প্রভৃতির পুজা করে, তাহার দ্বার! 

তাহারা ঈশ্বরের পুজা করে নাঁ-সয়তানের পূজা করে। 
সয়তান এ সকল দেবতার ভিতরে বান করে| এ সকল 

, কথা নিতান্তই অসঙ্গত ও অনৌদার্য-প্রন্থুত | যাহার 
পৃত্তলিকার পৃূজ। করে, তাহারা ব্রদ্ষকে না জানিয়াই পুত্ত- 
লিকাকে বর্গের স্থানীয় করিয়। পুজা করে। নীস্তকত! 
অপেক্ষ। পৌন্রলিকতা তাল। ব্রদ্মজ্ঞানীর পক্ষে দেবদেবীর 
উপাসনা করা অকর্তব্য, কিন্ত পৌতুলিকদের পৌন্ুলিকত! 



চি 2 

পশপ কর্মী নহে, তাহা কেবল ভ্রম মাত্র? বস্ততৃ গকল 

লোকের বুদ্ধি, জ্বান ও ধারণাশক্তি সমান নহে। সমুচিত 

চর্চার ক্রটি, উপদেশের অভাব ও বুদ্ধি ও ধারণ শক্তির 

বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত অনেকে ব্রঙ্গকে অনেক প্রকারে ভাবন। 

করে । ইহার মধ্যে কেছে কেহ অজ্ঞতা * প্রযুক্ত 

অনীশ্বরে ঈশ্বর জ্ঞান করিবে অথবা কণ্পিত দেব দেবীকে 

ঈশ্বর বা ঈশ্বরাঁধশ'বোঁধে পুজা করিবে, ইহার বিচিত্রা কি? 

এই অকল লোককে এক সম্ভ্রদার ভুক্ত করিয়া রাখা এবং, 

উপদেশাদি দ্বারা তাঁভীদের অজ্ঞানতা মোচন ও জ্ঞানের উন্নতি 

সাধন করা কর্তব্য, এই মত হিন্দু ধন্মের শ্রেষ্ঠত। প্রকাশ 

করিতেছে তিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ? আর বিবেচন। 

করিয়। দেখিলে প্রতীত হইবে ঘে স্বভাথের সঙ্গে এই মতের 

সম্পূর্ণ মিল আছে। ক্রমে ক্রমে উন্নত ইইরাই "মনুব্য ত্রগগের 

অচিন্ত্য অনন্ত স্বরূপ গ্রহণ করিতে অমর্থ হয়। অতএব 

দেব দেবীর পূজা ব্র্গ-জ্ঞানের দোপান স্বরূপ জ্ঞান করিতে 

হইবে । কিন্তু যাহারা এই মোপান অবলম্বন করে তাহদের 

প্রতি এই উপদেশ আবশাক হর যে চিরকাল তোমরা সোপানে 

থাকিওনা, ছাঁদে উঠ | কিন্তু তাহার। যে ধর্ম বহিভূতি লোক 

তাহা কখনই বল। ধাইতে পারে না। 

দশমতঃ। হিন্দু ধর্ম অন]ান্য ধর্ম অপেক্ষা এই বিষয়ে, 

শ্রেষ্ঠ দে এই ধশ্বে জীবনের প্রত্যেক কাধ্যে ঈশ্বরের রণ 

করিবার বিধান দেখ. যায়। 

শাস্ত্রে উক্ত হইয়ীছে। 
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থে চিন্তয়েদ্বি্কং ভোজনেচ জনার্দদ নং| 

শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহেচ প্রঙ্গাপ তিং | 

যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসেচ ত্রিবিক্রমং| 

নারাঁয়ণং তন্ৃত্যাগে শ্ীধরং প্রিয়সঙ্গমে। 
ছুঃখ্বপ্ে ম্মর গোবিন্দং শঙ্কটে মধুসুদনহ | 

কাননে নরপিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনং | 
জলগধ্যে বরাহঞ্চ পর্বতে রঘুনন্দনং। 
গমনে বামলঘৈওৰ অর্কাধোষু মাধবহ ॥ 

শগকণ্পধত বৃচন্নন্দিকেশ্বর পুবাণ | 
প্রাতকথ য় সায়াহুং সায়া প্রাতবন্ততঃ 

য্করোমি জগন্নাতস্তদেৰ তনপৃজনহং ॥ 

ৰ কৃষানন্দ সন্কলিত তস্ত্র সার । 

হে জগন্ন!তঃ! প্রাতঃকালে উঠিয়া সায়ংকাল পর্যন্ত এবং সায়ংকাল 
হইতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত যাহা আমি করি তাহা তোমার পুজা ম্বরগ। 

সুলার্ঘ এই যে কোন কার্ষো ঈশ্বরকে ত্যাগ করিবে না| 
সশ্বরকে স্মরণ না করিয়া কোন কার্ধ করিবে না। হিন্দুর 
সামান্য পত্র লিখিতে হইলে ঈশ্বরের নামে তাহা আরস্ত 
করেন। এমন ধর্থপরায়ণ জাতি কুত্রাপি দুষ্ট হর না। 

: একাদশতঃ। অন্যান্য ধর্মাপেক্ষা হিন্দুধর্ম এই বিষয়ে 
শ্রেষ্ঠ যে হিন্দুদিগের সকল কার্য্য ধর্মের অনুশাসনানুসারে 
সম্পাদিত হয়। কোন মহাশয় ব্যক্তি যথার্থই বলিয়াছেন যে 
“হিন্ুগণ ধর্মান্নুনারে আহীর করে,ধর্্াহ্মারে পানকরেংধর্ধানু- 
নারে নিদ্র। যায়, হিন্দূধন্ম শরীর, মন, আত্মা, সমাজ ইহার 
কাহাকেও অবজ্ঞ। করে না। প্রথমতঃ শরীর পালন অর্থাৎ 
সবাস্থা রক্ষা বিষয়ে ইহাতে যেমন উপদেশ ও যেমন অনুশাসন 

পাওয়া যায় তেমন আর অন্য কোন ধঙ্গে পাওয়া যায় না। 
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শারীরিক নিয়ম পালন কর। কর্তব্য, শারীরিক নিয়ম পালন ন! না 

করিলে ধর্ম সাধনের বিশেষ ব্যাঘাত হয় এই .ভাঁ হিন্দুধর্শে 

ওতপ্রোত হইয়। রহিয়াছে । এমনকি, উপদেশ সামান্য কাবোও 
প্রাপ্ত হওয়া যায়।-“শরীরমাদ্যং খলু ধর্মমাধনহ১% শরীর সুস্থ 
থাকিলে মন নুস্থ থাকে, মন সুস্থ থাকিলে তাহা ধন্মনাধনের 

অনুকুল হয়। শরীরের সঙ্গে মনের বিলক্ষণ যোগ আছে। 
মদ্যপান ও মাংস ভোজন করিলে নিকুষ্ প্রবৃত্তি সকল প্রবল 

হয়। অঠিভোক্জগন করিলে বুদ্ধির জড়তা হয়। ইহা! সকলেই 
অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন। এই জন্য হিন্দ্শীস্ত্রে বিশেষতঃ 
তদন্তর্গত যোগ শীজ্বে আহারের নিয়ম সকল কথিত হইরাছে। 
তগবদগীতাতে উক্ত হইয়াছে, *যুক্তাহার বিহ্বারশ্চ যুক্ত 
চেষ্টস্চ কর্ম | যুক্তত্বপ্লাববোধস্চ যোগো তবতি ছুঃ খহা।”, 

“যুক্ত আহার, যুক্ত বিহীরঃযু্ত চেষ্টা,যুক্ত কর্মা, যুক্ত নিদ্রা ও 
যুক্ত জাগরণকে দুঃখহারী যোগ বলে ।” হিন্দুধর্ম এইরূপে 
স্বাস্থ্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের সহিত ধঙ্শের যোগ স্থাপন করা হইয়াছে। 

বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তিরা এইরূপ ব্যবস্থাতে অত্যন্ত অন্ত হইবেন 
তাহার সন্দেহ নাই | এই রূপে রাজনীতি, সামরিক নীতি, 

সামাজিক নীতি ও গার্হস্থ্য নীতি, সকলই ধন্মের অঙ্গ করিয়া 

লওয়। হইয়াছে। ব্যাকরণ ও জ্]োতির্ব্িদ্যারও ধর্মের সহিত 
ংশ্রৰ রহিয়াছে। অন্যান্য সভ্য দেশে যেমন সাত্ত্বিক ও বৈষ- 

য়িক* ছুই প্রকার শান্ত বিভাগ আছে হিন্দুদিগের মধ্যে সেরূপ 
নাই। হিন্ডুধন্ম শরীর, মন,ঃআত্মা,মমাজ কাহীকেও অবজ্ঞা না 

করাতে প্রাচীনকালে তার তবর্ষে প্রকৃত সত্যতা অর্থাৎ পর্মোপাদ্য 
এ ৮ পিন ০ শী শি 

মু বিবাদ রা 11015 (110, 
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সভ্যতার অভ্যুদয় হইরাছিল। এক্ষণে যে মভাতা দেখিতে পাঃয়া 

যাঁয়, ইহা নিতান্ত অনার । বাহিরে চাক্ চিক, তিতরে উহ্কট 
উৎকট পাঁপ। ইহা কৃত্রিম সভ্যঙা। ধর্মোৎপাদ্য মত্যতাই যথার্থ 
সত্যতা। তারতব্য এককালে এরূপ সভ্যতা প্রাপ্ড হইয়াছিল | 

যাহীরা' আলেক্জাগুরের সহিত ভারতবর্ষে আদিয়াছিলেন, 

তাহাদিগের গ্রন্থ হইতে ্রেবো নামক গ্রীক ভূগোল লেখক 
তাহার লিখিত ভূগ্বোলের উপকরণ "সংগ্রহ করেন। তিনি 

তাঁহার গ্রস্থান্তর্গত ভারতবর্ষের রৃস্তান্তে এইরূপ ব্যক্ত করিয়া- 
ছেন যে তারতবধে'র লোকদিগের দ্বারে কুলুপ দিবার ও 
দেনা পাওনায় অঙ্গীকার পত্রের আবশ্যকতা হয় না| পুরা- 

কালে ধর্মমুদ্ধের কি চমতকার নিয়ম ছিল! এরূপ সাধুত। 
থাঁকিলেই যথার্থ নতাতা হয়| এই অভ্যতার কাল যখন 
পুনরাগমন' কবিবে ও উন্নত আকারে পৃথিবীনয় ব্যাপ্ত হইবে 
তখন পৃথিবীর এক নুতন | হইবে। 
দ্বাদশতঃ। অন্যান্য ধঙ্মা অপেক্ষা হিন্দুধন্ম অতিশয় প্রাচীন । 

'অনুযোর পুরারত্ডের অভুঃদর়ের পুর্কে এই ধর্মের উৎ্পন্তি হই- 
যাহিল। ইভা খীষ্টগানধশ্ম অপেক্ষ। প্রাচীন,বৌদ্ধ ধর্ম ইহার 

বিদ্রোহী সন্তান, ইহার তুলনায় মহম্মপীয় ধশ্ম ত সেদিনের | 

ইা মনুধ্ের পুরারন্ডের অভুাদয়ের পূর্ব ইইতে অদ্যপি বর্তমাঁন 

ভইনাহে,ইহাতে প্রতীত হইতেছেযে ইহাতে এমন কোন পদার্থ 

আছে যাঁভ। মনুষ্যের হৃদয়কে অতি দীঘকাঁল পর্যন্ত অধিকার 
করির়া রাখিতে পারে । এই দীর্ঘকালস্থায়ী ধর্ম হইতে কত 

সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে ও হইতেছে । এই এক এক 

মন্প্রদায়ের পর্মী আবার এক এক অতি বিস্তত থন্ম হইয়া 
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দাড়াইয়াছে | নর্ম্মদ| তীরস্থ কবীর বটের মহিভ'হিন্ছু ধর্মের 

তুলনা হইতে পারে । এ বটরৃক্ষ কত প্রাচীন,উহার এক এক 

শ[খ| আবার এক এক রুহ রুক্ষ হইয়াছে। অত্যন্ত প্রাচীন হইলে 
যেমন লোকে ছুর্ববল ও বুদ্ধিহীন হয়, হিন্দুধশ্ম সেরূপ নহে, 

উহ্নার স্বীয় নব যৌবন সম্পাদনের ক্ষমতা আছে। উহারআত/- 
স্তরিক সারবন্তা আছে । উহ] কবীর বটের ন্যায় নবপল্লবিত ও 

মুকুলিত হইবার ক্ষমন্তা ধারণ করে । লোক সমাজের উন্নতির 

সঙ্গে সঙ্গে, বুদ্ধির বিকাঁশের সঙ্গে সঙ্গেঃ উহা বুদ্ধিরৃত্তিচরি- 

তার্থকারী নৃতন আঁকার ধারণ করিতে পারে । এই আত্যন্থরিক 
সারবন্ত। জন্য উহাকে অন্য ধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বলিতে হুইবে। 

সাধারণ হিন্দু ধন্মের শ্রেষ্টস্ব দেখাইয়ং এক্ষণে হিন্দু- 

দিগের সার ধন্ম ব্রঙ্গ জ্ঞান ও ব্রঙ্গোপাঁনী যাহা জ্ঞান 

কাণ্ড বলিয়। আখ্যাত তাহীর শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিপাদম করিতে 

প্ররৃন্ত হইতেছি | ইহাকে হিন্ডুর। অমর্থাধিকারীর ধর্ম আর 
দেব দেবীর উপাননা কনিষ্ঠীধিকারীর ধন্ম বলিয়া! থাকেন। 

জান কাঁগের লক্ষ্য সক্ষাঙ ব্রঙ্গের উপাসনা | ব্রদ্দের 

উপাননা ঈশ্বরধারণে সমর্থ বাক্তিিগের মন্বন্ধে বিহিত 

হইয়াহে | ব্রঙ্গ কিরূপ ও ভীহার উপাসনা কিরূপে 

করিতে ভইবে, তাহা উপনিবদ প্রভৃতি গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। 
সকল শান্মে জনের কথ! আছে কিন্তু বেদান্ত অর্থাৎ 

উপাঁনষদ জ্ঞানকাঁণ্ডের প্রধান গ্রন্থ | জ্ঞানকাণ্ডে ঈশ্বরের * 
বিষয় যেরূপ উপদেশ আহে, তাহার তুল্য উপদেশ অন্য 

কোন জাতির ধর্ম গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় ন| |* বাই- 

বেল ও কোরাণে এইরূপ উপদেশ আছে বে ঈশ্বর জগতের 
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কোন বিশেষ স্থানে অর্থাৎ স্বর্গে বিশেবরূপে প্রকাশমান 

আহেন। কিন্ত হিন্দুদিগের জ্ঞান শাস্থে বলে বে তিনি 

“বিভূৎসর্ববগতৎ শুস্ুন্বমৎ+ তিনি মর্ধত্র বিরাজমান আর 
তিনি অতি সুন্ষম পদার্থ। বাইবেলের মহ এই যে ঈশ্বর 
্বর্গেরউপর এক স্থানে মিংহাসনে বিয়া আছেন আর 
খাঁ তাহার দক্ষিণ পার্খে উপবেশন করিয়া আহেন। 
জ্যোতির্যেতারা নিরূপণ করিয়াছেন যে জুষ্য যেমন আমাদের 

সৌর জগতের অবলম্বন তেমনি এমন এক নক্ষত্র আকাশে 
আছে, যাহা সমস্ত জগতের অবলম্বন | তাহার চতুর্দিকে 

আমাদের 'সুর্য্য স্বীয় অধীনস্থ গ্রহ উপগ্রহ লইয়া ভ্রমণ করি- 
তেছে। চ্ডিক্নামে আমেরিকার এক জন ধর্মোপদেষ্টা এ 
নক্ষত্রকে ঈশ্বরের বিশেষ বাষস্থান অর্থীহ স্বর্গ বলিয় নির্দেশ 
করিয়াহিলেন হিন্দু জ্ঞানীর! এরূপ ভ্রমে কখন পতিত হয়েন 

নাই। 

জ্ঞান কাণ্ডের এক প্রধান উপদেশ এই ষে মনুষ্য মধ্যব- 
তর সহীয়তা না লইয়া অব্যবহিতরূপে ঈশ্বরকে দর্শন 
করিবে । 

জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ৃস্ততন্তততং পশ্যতে নিক্ষলৎ ধ্যায়মানঃ। 

মুণ্ডকোশনিষণ্ড | 

জ্ঞানশুদ্ধ দ্বার শুদ্ধসত্থু ব্যক্তি ধান্যুক্ত হইয়া নিরবয়ব ব্রহ্ষকে 
উগ্লন্ধি করেন । 

ভদ্বিষেঃ1ঃ পরমং পদং মদ পশ্যান্তিশ্বরয় দিবীব চক্ষুর/(ততম | 

ধাথ্েদ।| 
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ট্ষু যেমন প্রপারিত আকাশকে দেখে» সর্ঝব্যাপী ঈশ্বরকে জানীরা 
সেইরূপ দেখেন | 

জ্ঞানকাণ্ডের গ্রন্থ সকল পাঠ করিলে বোধ হয়, যে তাহা 
দগের প্রণেতাদিগ্নের মধ্যে কাহীরো কাহারো আণ্ত বাক্যে 
মন্ধ নির্ভর হিল না। কঠখধি বলিয়াছেন। 

নায়মাত্ৰা প্রবচনের লভ্যো ন মেধয়া ন বহন! শ্রতেন। 
যমেবৈষবৃগুতে তেন লত্যতস্ষ আত্ম! ব্থুতে তণুং স্বাং। 

পরমায়াকে প্রকন্ট বচন অর্থাৎ বেদিক বচন দ্বারা অথবা! উত্তম 
'মধা দারা অথব] নু অবণ দার লাভ কর] যাঁয় না। যে বত 
ঠাহাকে প্রার্থনা করে সেই তাহাকে পায়, তাহারই আত্মাতত তিনি 
সাত্মন্বরূপ প্রকাশ করেন। 

শ্বেতাশ্বতর খধষি বলিয়াছেন | 

যস্তং নবেদ কিমূচা করিষ্যত। 
যে ইহাকে না জানে, ঝক.ব!ক্যে তাহার কি করিবে? 

মুণ্ডক ঝষি বলিয়াছেন। 

তত্রাপরা খগ্ববেদেো! যজুর্কেদঃ সামবেদো্থর্বেদঃ নিকষ! 
কগ্পো! ব্যাকরণৎ নিরুক্তংছন্দোজ্োোতিষ মিতি। অথপর1 যয়। 
তদক্ষরমধিগম্াযতে। 

খথেদ, যভুর্কদ। মামবেদ, অথর্রবেদ, শিক্ষ|, কল্প, ব্যাকরণ, 
কত্ত, ছন্দ, জেোতিষ এ সকল অশ্রেট বিদ্যা, আর যে বিদ্যা! দ্বারা 
[বিন।শী পরব্রদ্ষকে জানা যায় তাতাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা । 

বংস্পতি খষি বলিয়াছেন। 
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ফেবলং শাক্রমত্িতা ন কর্তবোবিনির্য়ঃ | 

যুক্তিহীনবিচারেন ধর্মাহানিঃ প্রজায়তে | 

কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া কোন তন্ত্র নির্ণয় করা উচিত হয় ন]| 

যুক্তিহীন বিচারে ধন্মের হানি হয়। 

ভগবদগীতাতে আছে । 

যদাতে মোহ কলিলং বৃদ্ধিব্যতিচরিষফ্যতি। 

তদাগন্তীমি নিদেদং শ্োতব্যসায শ্রুতম্যচ ॥ 

যখন তোমার বুদ্ধি মাহ সমূহের অতীত হইৰে তখন তুদি শোতবৰ 

ও শ্রুতি সন্ন্ধে বৈরাঁগ্য লাভ করিবে। 

্রশ্মা্ড পুরাণন্তর্গত উত্তরগীতাতে আছে। 

॥. গ্রন্থমভান্য মেধাঁধী জ্ঞানবিজ্ঞ।নতৎ্পরঃ 

গলানমিৰ ধান্যাথী তাজেদ্ান্থশেষতঃ || 

উল্লাহস্তে! যথ| কশ্চিশ দ্রন্যম[লোক্য তাংত্যজেঞ্ 

জ্ঞানন জ্ঞ্রের়মালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্যজেৎ॥ 

বথাইমৃতেন তৃগুস্য পয়মাকিহং প্রয়োজনং 

এবং তত্পরমং জ্ঞাত্ব। বেদে নান্তি গ্রয়োেজনহ | 

যেগন খান্য।থাঁ ব্যক্তি তিণগহ থান্যেরধানামাত্র গ্রহণ করিয় 
তৃগণকে পরিত্য।গ করে তেমন মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতত্পর ব্য 

গন্থ অভ্াযান করিয়া অশেষ গ্রন্থ নিচর় পরিত্যাগ করিবে 

যেমন কোন মনুষ্য উল্বা হস্তে লইয়! গ্রর্থিত দ্রবা ধর্শনান্র হস্ত 

স্থিত উল্কা! পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি জেরয় ব্রক্ষণে 

দর্শন করিয়] জ্ঞণের গ্রন্থ পশ্চাৎৎ পরিতাগ করিবে | যে ব্যর্তি 

অমৃতপান করিয়? তৃপ্ত হইয়াছে তাহার যেমন জলে প্রযৌজন নাই 
তেমন্জজ্ঞানা ব/ঞ্তি পরম পদার্থকে জানিলে তাহার বেদে প্রয়োজ 

নাই | 

| 



*পুনরায়। 

বিজ্ঞেয়োহক্ষর সন্বাত্রে? জীবিতঞ্চাঁপি চঞ্চলং'। 

বিহায় সর্বশীস্ত্রীণি য সভ্য তছ্গুপাস্যতীং ॥ 

জীবি৩কালকে অতি চঞ্চল জানিয়] সমস্ত শাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক 
সত্ম্বরূপ ক্ষয়বিরহিত সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করিবে। 

পুনরায়। 
অনন্ত শাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং, স্বপ্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিস্বাঃ | 

য সাঁরভূতৎ তছুপাসিতব্যং, হংনে1 যথ! ক্ষীর মিবাশ্ব মিশ্রৎ ॥ 

শাস্ত্র সকলের অন্ত নাই, জানিরাঁর বিষয় অনেক, কাল সংক্ষেপ, 
বিষ্বও বিস্তর, অতএব হংস যেমন জল মশ্রিত দুগ্ধ পাইলে 'জল পরি- 

ত্যাগ করিয়৷ কেবল দুপ্ধপান করে, সেইরূপ যাহা সার তাহার উপাসন। 
করিবে । - 

বশিষ্ঠ বলিয়াহেন। 

যুক্তিযুক্তযুপাদেয়ং বচন বাঁলকাদপি । 

অন্যৎ ভূণমিবত্যজ/মপুযুক্তৎ পদ্মজন্মন1 ॥ 

যুক্তিযুক্ত বাঁকা বালকে বলিলেও গ্রহণ করিবে, কিন্ত ত্রদ্ম। যদিও 
অন্য অর্থাৎ অযুক্তিযুক্ত কথা বলেন, তাহাও তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ 

করিবে । 

এ প্রকার স্বাধীনতার ভাৰ হিন্দধশ্ম ব্যতীত আর কোন 

ধর্মে পাওয়া যায় না। রী 

জ্ঞানকাণ্ডের আর এক উপদেশ এই যে কর্থ্থ অর্থাৎ যাগ 
যজ্ঞ পরিত্যাগ করিবে । এই কন্মত্যাগের তাৰ হিন্দু ধর্মে 

চিরকাল আছে। মুণ্ডক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। 

প্রবাহেতে জদৃঢ়া যজ্জবূপা অস্টাদশোক্তমবরং যেষ কর্ম $। 

এতচ্ছে যোইভিনন্দন্তি মুঢ়া জরা মৃত্যুৎ তে পুনরেবাপিযন্তি ॥ 
্ 
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এই যন্তরূপ আশ্রেষ্ঠ কম্ম সকল অস্থায়ী ও অদুঁঢ়, যাহা অব্টাদশ 

খতিক্ দ্বার] সম্গন্ন হয়। যে মূঢ়েরা ইহাকে শ্রেয়ঃ রয়! অভিনন্দন 

করে তাতার। পুনঃ পুনঃ জরা মৃতকে প্রাপ্ত হয়। 

মন্ুমংহিতাতে উক্ত হইয়াছে । 

যখে।ক্তান্যপি কর্মা।ণি পরিতায ধিজোত্তমঃ। 

আত্মজ্ঞানে শমেচপ্যাৎ বেদাভ্য।সে চ বত্ুবান্॥ 

পিজোত্তন ব্যক্তি উল্লিখিত কন্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া! তন্তুজ্কান 
আলোচনা, শম ও বেদাভা।সে যত্ুবন হইতেন। 

আঁমাদিগ্রের বঙ্গদেশের অলঙ্কার স্বরূপ কলক তটষ্, 
থাহাকে দর. উইলিরম জোন্ম পৃথিবীর সকল 'টাকাকার 
অপেক্ষণ শ্রেন্ঠ বলিয়। গিয়াহেন। তিনি ভীহার প্রণীত মনু 
হহিভার টীকাঁহে **বেদ অন্ন্যাসিনাঁৎ গৃহস্থানা” এই বাক্যে এক, 

দল বেদপন্ন/ামী গৃহস্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । এই 
সকল শৃহস্থেরা বৈদিক কর্ম্স সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্য করি- 
ভেন। এখনও দণ্ডী পরমহৎসেরা কন্মা পরিত্যাগ করিয়। 
কেবল ঈশ্বরের ধ্যান ধারণাতে নিমগ্ন থাকেন। 

হিন্দ,ধন্মের জ্ঞানবাড ব্যানপ্রধান | উপনিষদে যে 
কেবল ধ্যানের কথা আহে, প্রাথনা নাই, তাহা বলঃ 
বাইতে পারে না, কারণ “অমতো মা! স্গাময় তমসো ম। জ্যোতি 

' গঁময়” ইত্যাদি চমহস্ার প্রার্থনা উপনিষদে পাওয়া যায়| 
ঈশ্বরের সহিহ অহবানই ধর্মের উদ্দেশ্য, পার্থনা এবং 
অন্্ভাপ দ্বার। পাপ হইতে বিমুক্তি মেই সহবাসের উপায় মাত্র। 
যখন ঈশ্বরের অভিত সহবাঁদই ধম্মের উদ্দেশ্য এবং কেবল 
ধ্যান দবার' আমরা দেই সহ্বান লাভ করিতে মমর্থণ হই, 
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ভখন ধ্যানকে প্রধান উপামনা বলিতে হইবে। "শরীর 
দ্বারা যেমন আমর! মনৃয্যের সমীপন্থ হই, সেইরূপ স্দ্বার। 

অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের আমরা সমীপস্থ হইতে পারি ন|। 
অ'মরা কেবল ধ্যান দ্বারা তাহার সহবাস লীভ করিতে 

পারি। “ন চক্ষুদা গৃহ্যতে নাপি বাঁচ। নান্যৈ্দেবৈস্তপম। 
কর্মণা বা। ারিতামাদিন বিশুদ্বমত্স্ততস্ততৎ "পশ্যতে 

নিক্ষলং ধ্যারমানঃ|% “উহাকে চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করা 

যায় ন।, বাঁকা দ্বার| গ্রহণ কর। যাঁয় নাঃ অন্য কোন 

ইন্দি্ন দ্বারা গ্রহণ কর! যাঁয় না, কঠোর তপস্যা কিম্বা ক্রিয়া 
ক্মরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা গ্রহণ কর! যার না, যে ব্যক্তির চিন্ত 
জ্ঞান প্রনাদে বিশু হইঘাে কেবল দেই ব্যক্তই' প্যানযু্ত 
হইনা দলেই অতীপ্দ্রিন পরমেশ্বরকে দেখিতে, গন |” 
এই ধ্যান বখন অবিচলিত ভাব ধারণ করে, যখন আমরা 

সকল অময়ে, এমন কি,বিবয় কাধ্য অম্পাদন সময়েও ঈরকে 

ধ্যান করি, যখন আমর। তাহাকে অর্ধৰ| নয়ন নরনে রাখ, 
যখন আমন! অন:মা শানে উহাকে দশর্ন করি, তখন তাভ 

নোগ বলিয়া আখ্যাত হয়| ইওশকাপখ্ গু প্রার্বনার ভাঁৰ 

অত্যন্ত প্রবন, কিন্তু ইদানীন্তন কোন কোন বাক্তিকে 
যোগ প্রপান উপান! বলা। ক্রীতার করতে দেখ! যান 
ক্কোন কবিশ্রেঠ এইবনূপ উক্ত করিয়াহেন। 
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“প্রশান্ত যোগেতে হত তাহার মানস, 

যোঁগের মাহাত্সা কাছে গণ্য নাহি হয় 

স্তব ও প্রার্থলা ভাদি লিকুন্ট ন'ধন 1৮ 
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জ্ঞানীর ন্বন্ধে ঈশ্বরের উপাননার নিমিত্ত স্থানের নিয়ম 

নাই, কালেরও নিয়ম নাই। যে স্থানে যেকালে মন ঈশ্বরে 

সংলগ্ন হয়, সেই স্থান ও দেই কাল তীহার উপাদনার 
প্রশস্ত স্থান; প্রশস্ত কাল। 

যাঁত্রকাগ্রাতা তত্রাবিশেষাঁৎ। 
বেদান্তস্ত্র। 

যেখাঁনে মনের একাগ্রতা হইবে সেইখানে 'উপামন' করিবে। 

জ্ঞানীর সম্বন্ধে তীর্ঘথ পর্যটনের আবশ্যকতা নাই। 

বৈশুদ্ধচিত্বই পরম তীর্ঘ। ক্ষন্দপুরাণান্তর্থত কাশীখণ্ডে আছে। 

স্যং তীর্থহ ক্ষ তীর্থ তীর্থ মিক্রিরনিগ্রহঃ 

সর্বভূত-দয়। তীর্থৎ সর্দত্রার্জবমেবচ | 

দানৎ তীর্থং দরমস্তীর্ঘৎ সন্তোষস্তীর্থমচাতে | 

্রহ্গচর্ধাৎ পরৎ তীর্থং তীর্ঘঞ্চ প্রিয়বাদিত1 || 

জ্ঞানংতীর্থৎ ধৃতিস্তীর্থৎ পুণ্যং তীর্থমুদ।হৃতং 

তীর্থানামপি তশ্তীর্ঘৎ বিশু দ্ের্মনসঃ পরহ ॥ 

 মহাঁনির্বাণ তন্ত্রের একস্থানে ব্রদ্ষজ্ঞানীর কর্তব্য সুন্দর- 

রূপে বর্ণিত হইয়াছে । 

যতো জণন্বাঙ্গলায় ত্য়ঞখ্রং বিনয়োজিতঃ | 

অতন্তে কগয়িষ্যামি যাদ্বশহিতরূৎ্ ভবে ॥ 

কতে বিশবডিতে দেবি বিশ্বেণঃ পরমেশরহ | 

জীতে। ভবতি বিশ্ববজ্মী যতোবিশ্বং তদীত্রিতহ ॥ 

স এক এব সদ্রপঃ লত্যোহদৈতঃ পরা্গরহ 

০ স্বগ্রকাশঃ অদ্দাপুর্ণঃ সঙ্চিদনন্দলক্ষণঃ | 

ননর্জিকারে। নিরাধাবে। নির্বিশেষে নিরাকুলঃ | 

€ুণতীতঃ সর্ধাসাক্ষী সর্ব সর্কাদ গিভূঃ | 
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গুঢঃ সর্ক্েষ, ভূতেষ, সর্বব্যাপী রনাঁতনঃ | 
সর্ডেক্ড্রিয়গুণাভাসঃ সর্কেক্দিয়বিবর্জিতঃ। 

লোকাতীতো লোকহেতুরৰাত্মনসগেধচরঃ | 
সবেত্তি বিশ্ব সর্ধজ্ঞন্তং ন জানাতি কশ্চন ॥ 

তদধীনহ জগৎ সর্কং ট্রলোঁক্যৎ সচরচরম 

তদ্দালপ্বন তণ্তিষ্ঠেদবিতর্কামিদৎ জগৎ ॥ 

তৎ্সত্যতাযুপাশ্রিত্য সন্বস্ভাতি পৃথক২পৃথক্। 

তেনৈব তেতুভূতেন বয়ং জাত মহেশ্বরি ॥ 
কারণহ সর্বভূত [নখ স একঃ পরমেশ্বর | 

লোকেষ্, স্থ্টি করণাঁৎ অক্ট ব্রহ্মেতি গীয়তে ॥ 

যন্তয়াাতি বাতোপি সুর্ব্যস্তপতি যদ্তয়া | * 

বষ'ন্তি তৌয়াদাঃ কালে পু্পন্তি তরবে। বনে ॥ 

কলংক।লম়তে কালো। মৃত্য তুযুৎ ভিয়োৌভয়ং ] 

বেদান্তবেদ্যো ভগবান্ যশ্তচ্ছন্দে(পলক্ষিতঃ 

বনুনাত্র কিমুক্তেন তবাশ্রে কথাত্তে পরিয়ে 

ধ্যেয়ঃ পুজ্যঃ স্ুখারধান্তং ৰিন! নাস্তি মুক্তয়ে ॥ 

যেহেতু আঁনি জগতের হিভ কখন জন্য তোমা কর্তৃক নিয়োজিত 

হইয়।ছি, যাহাতে বিশ্বের হিত হয়,তাহ! আমি তোমাকে বলি। 

হেদেবি! বিশ্বের হিত করিলে বিশ্বেশ বিশ্বায্মা পরমেশর, ধাতাতে 

বিশ্ব আশ্িত হইয়া রহিয়াছে, তিনি আীত হয়েন। তিনি একমাত্র, 

তিনি সংশ্ববূপ, তিনি সত্য, তিক্৯অদ্বিতীর়, তিনি সকলের অরন্ঠ, 

তিন স্বপ্রকাশ, তিনি সদাপূর্, তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তিনি 

নির।কার, নিরাধার, নির্বিকার, নিরাকুল, গুণাতীত, সর্মা সাক্ষী, 

সর্নাত্মা, অর্বাদূক ও সর্ব বন্মান॥। তিনি গুঁঢ়রূপে নকল ভূতে 

বরাঁজনাঁন বহিয়াছেন | তিনি সর্দব্যাপী ও সনাতন | তিনি সকল 

ইক্দিয়ের গুণ প্রকাঁশক কিন্ত তিনি নিজে সকল ইক্্িয় বিবি কর্জিত। 

তিনি লোৌকাঁতীত অথচ লোকহেতৃ । তিনি বাক্য মনে অগে চির । 
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নি সর্ধিজ্ত গুঁকষ মকলকে জীনেন ;কিন্ত কেহ তাহাকে জানে না| 

চনাচর সমস্ত জগৎ উহার অগীনে রহিয়াছে, অন্তর্কিত সতারূপে 
সকপ জগৎ টাকে অনলম্বন করিয়! রহিয়াছে | ভীহার সতাতাকে 

আশ্রয় করিয়াপুথক পৃথক, বন্ত সতারপে প্রকাশিত হুইতেছে। 
তে মঙ্গেশ্বযি ! সেই কারা স্বরূপ পরদেশরের দ্বার আমরা স্যন্ট হট- 

যাঁছি। তিনি সকলের কারণ, তিনি একদা পনমেশর ; স্থষ্টিকা্ধ্য 
জন্য লোক সকল তীহাকে অন্ট| ও ব্রহ্ম বলিয়া কীর্তন করে। ঈীহাব 

তয়ে বায়ু প্রবাতিত হইতেছে, বহার ভয়ে সুর্ধা উত্তাপ দিতেছে ও 

বনে তক সকল পুষ্পিত হইতেছে, বাহার ভয়ে ধতু সকল গমনাগমন ্ 

করিতেছে ও মৃত্যু ন্চন্ণ করিতেছে, ধাহার ভয়ে ভয় ভীতহয়, যে 

ভগবান্ বেদশন্ত শাস্ত্র তৎ শদে উল্লিখিত হইয়াছেন, হে পরিয়ে! 

ভাঙ্গার বিষয়ে আমি তোমাকে অধিক কি বলিল? তিনি ধ্যেয়, তিনি 

পুজা, তিনি নছজে আরাধা, তীহা বিনা কখনই মুক্তিলাভ হইতে 

পারে ন]। 

পুনরা। 

অন্যিন্ ধর্ষ্টে মহেশি সাত সতানাদী জিতেক্িয়ঃ। 
পরোপকাননিরতো নিন্লিকাঁরঃ সদাশয়ঃ | 

মান্সর্যহীনে'ইদস্তীচ দয়াবান শুদ্ধণানসঃ। 

মাতাপিত্রোঃ প্রীতিকাবী অয়োঃ মেবনততৎপরঃ | 

ব্রঙ্গাশ্রাতি। ব্রহ্মমন্তা ব্রহ্মান্বেষণমাঁননঃ। 

তা দবুদ্ধিঃ্যা সাক্ষাদ্ত্রদ্মেতি ভাবল ॥ 
ন মিগ্যা ভাঁষণৎ কৃর্য্যান্ন পরানিক্টচিন্তনম.। 

পরক্ত্রগমনৈর ব্রদ্মন্ত্রী বিবর্জ্ায়েহ ॥ 

তগ্ুমদিতি বদেদ্দেবি আরস্তে সর্ককক্মণাহ। 

্রক্ষার্প দস্তুবাকাং পানভোজন কর্মযু॥ 
যেনে।পায়েন মও্রানাৎ লোকষাত্রা প্রমিদ্ধতি | 

দেব কার্ধং ব্রহ্ম জ্ৈরিদং দন্ষ্মং মনাতনম | 
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যে ব্যক্তি এই ধন্্ম অবলম্বন করিবেন, তিনি নত্তাবাঁদী) জিতোরজিয়, 

পরোপকারনিরত, নির্বিকার, সদাশয়, মাতসর্ধ্যবিহীন; দক্তহীন, 
দয়াবান বিশুদ্ধচিত্ত, এবং মাতাপিতার শপ্রীতিকাবী ও তাহাদিগর 
সেবায় তৎপর হইবেন । তিনি সর্কদ| ব্ুক্ষর্বয়ক কথা শ্রবণ করি- 

বেন, তিনি ব্রহ্মকে নন্ঘদা মনন করিবেন, ভাহার 'মন ব্রক্গান্বেষণে 

সদ। নিযুক্ত থাঁকবে। তিনি সংযতচিত্র ও দৃটবুদ্ধি তইবেন'। ব্রক্ষ 
নন্মখে আছেন, এইরূপ তিনি ভাবিবেন | তিনি মিথ্য। কথ। কতি- 

বেন না! ও পরানিন্ট চিন্তা করিবেন ন1) ব্রহ্মমন্ত্রে যিনি দীক্ষিত 

হইয়াছেন, তিনি পরজ্জ্রী গমন পরিত্যাগ করিবেন । [তিনি সকল 

কর্ম্মের আরম্তে তৎমণ্ড বলিবেন॥ তিনি পাঁনভোজনাদি সকল কম্মের 

শেবে ব্রহ্গাপণমস্ত্রা বলিবেন। যে কাধ্য দ্বারা লোকযুত্রা শন্দর- 
রূপে নির্বহিত হয়, তাহাই ব্রহ্ষজ্ঞ ব্যক্তির দনাতন ধর্ম | 

পুনরায় । 
বাচিকৎ কাঁয়িকং চাপি মানমং বাযখামতিঃ। * 

আরাধনে পরেশস্য ভাবশুদ্ধিরিধীয়তে ॥ 

পুজনে পরমেণস্য নাবাহনবিনর্জনে | 

সর্ধত্র সর্বকীলেষ, সাধয়েদ্ত্রন্মমাধনম ॥ 

অন্নাতো ব1 কৃতক্নীতে। ভুক্তেশবাপি বুভূক্ষিতঃ | 

পূজয়ে€ পরমাত্মানং সদ নিম্মলম।নসঃ ॥ 

পরমেশরের আরাধনায় বাঁচিক, কায়িক ও মানসিক ভাবের বিশু- 

দ্ধতা আবশ্যক । ভাহ।র পুজাতে আবাহন নাই, বিসর্জজনও নাই। 

সকন স্কীনে ও সকল কালে ব্রহ্মসাধন করিবেক। সান করিয়া! হউক, 

ন। করিয়া হউক, আহার করিয়া? হউক বানা করিয়াই হউক, দর্বদাঁ' 

নিম্মণ মানস হইয়] পরমাত্মাকে পুজা করিবেক | 

.. পুনরায়। 
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচাতোত্র ত্যজ্যগ্রা সো! ন বিদ্যতে | 

ন ধালশুদ্ধিনিয়মো ন বা স্থাননিজপণম 
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্ এই ধর্মে উক্ষযাতক্ষ্য তাজাগ্লাহোর বিচাঁর নাই, ক।লশুদ্ধির 

নিয়ম অথবা স্থানের নিরূপণ নাই। 

পুনরায় | 

, ব্রাঙ্গে মন্ত্রে মহেশানি বিচারে নান্তি কুত্তরচিৎ। 
স্বীয়মন্ত্রং গুরুর্দদ্যাৎ শিষোভ্যো হা! বিচারয়ন। 
পিতাপি দীক্ষয়েৎ পুত্রান্ ভ্রাতা ভ্রাতৃন্ পতিস্ত্িয়ম,। 
মাতৃলে! ভাগিনেয়াহশ্চ নপ্তুন মাতামহোপি চ। 

হেমহেশ্বার! ব্রন্মমন্ত্র প্রদানে বিচার নাই। কোন বিচার না 

করিয়া ক আপনার মন্ত্র শিষ্যকে দিবেন। পিতা পুত্রকে, ভ্রাতা 

ভ্রাতাকে, পতি স্ত্রীকে, মাতুল ভাঁগিনেয়কে, মাতামহ দেৌঁহিত্রকে দীক্ষা 
করিবেন। 

উপরে আমি সাধারণ হিন্দ, ধর্মের শ্রেন্তত্ব প্রদর্শন 
করিয়া জ্ঞানকাণ্ডের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইলাম| জাধারণ 
হিন্দ,ধন্মের শ্রেষ্টত্ব দেখাইবার সময় আমি সপ্রমাণ করি- 
য়াছি যে হিদদ,ধন্মের যে অংশ কনিষ্ঠাধিকারীর ধর্ম বলিয়া 
আখ্যাত, তাহার ভাব ধরিয়। বিবেচনা করিলে প্রতীত হয় 

থে তাহাতেও হিন্ুধন্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাইতেছে | 
জ্ঞানকাণ্ডে এ শ্রেষ্টত্ব বিশেষ রূপ অনুভূত হয়। জ্ঞানকাণ্ড 
ইইতে উদ্ধৃত উল্লিখিত শ্লোক নকল পাঠ করিলে 
প্রতীত হয় যে জ্ঞানকাণ্ডের ধর্ম হইতে বিশেষতঃ 
বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদের ধর্ম হইতে ব্রাগ্মবর্মে অধিরোহ্ণ 
অতি সহজ কাধ্য। ব্রাঙ্গধশ্ম যে হিন্দুধর্মের কত নিকটতর 
এবং ছিন্ছুর্ম কিরূপ সহজে ত্রা্ধর্থে পরিণত হইয়াছে তাহা 
জ্ঞানকাণ্ডের শ্লোক সকল পাঠ করিলে বুঝা যায়। ব্রাক্গধর্ণ 
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হিন্দুধর্মের সমুন্নত আকার। হিন্দু ধর্ম ক্রমে ক্রয়ে উন্নত 
হইয়া ব্রাহ্মধর্মে পরিণত হইয়াছে | এই ধন্ম বিশ্ব- 
জনীন অসপ্প্রনায়িক ধন্ম” যেহেতু উহার সত্য সকল ধর্মে 
পাওয়া যাঁয় এবং উহীতে পৃথিবীস্থ সকল জাতির অধিকার 
আছে ।* হিন্দুধর্ম ক্রমে ক্রমে উন্নত হ্ইয়। এমন এক আঁকার 
ধারণ করিয়াছে যাহা সম্পূরূপে বিশ্বজনীন | বোন্ষধর্ন্ম 
বিশ্বজনীন অসম্প্রাদয়িক ধর্মকিন্তু তা বলিয়া কি তাহাকে 
আর হিন্দ্ধণ্ম বলা যাইবে না? রামচন্দ্র নামে একটা 
লোককে পাচবহুসরের সময় দেখিয়াছিলাম, এখন 
তাহার বয়€ক্রম ত্রিশ বহনর, এখন তাহার আকুতির 

অনেক পরিবর্তন হইয়াছে তা বলিয়। দে "কি আঁর 
নেই রামচন্দু নহে? সেই খণ্েদের সময়ের হিন্দুধর্ম ক্রমে 
ক্রমে উন্নত ও সংশোধিত হইয়া ব্রাঙ্গধর্শীকারে পাঁরণত হই- 
য়াছে, এ বলিয়া! কি উহাকে আর হিন্ছুধন্ম বলা যাইবে না? 
ব্রাহ্মধশ্ম সকল ধর্মের এঁক্ শৃল ও সকল জাতির উহাতে 
অধিকার আছে অতএব উহা। বিশ্বজনীন ধর্ম, এ বাঁক 
যেমন অত্য, হিন্দুধর্ম ক্রমশঃ সংশোধিত ও উন্নত হইয়া! 
্রাহ্মধন্মাকারে পরিণত হইয়াছে অতএব ত্রা্গধর্ন্ম হিন্দুধর্ট্ের 

_. * ত্রাহ্ষধর্ম্ের বিশ্বজনীন আকার ব্রাক্গধর্মের লক্ষণ বিষয়ে আমর 
বক্ততায় বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। অন্য বিংশতি বশসর হইল 
এ বক্তৃতা রচিত হয়। যখন আমি এ বক্তুূত। মেদিনীপুর হইতে 

তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশজন্য প্রেরণ করি তখন উহাতে আমি 
যাহ বলিয়।ছিলাম তাঁহার শাস্ত্রীয় এমাণ নকল তাহার সঙ্গে, প্রেরণ 
করিয়াছিলাম কিন্তু পত্রিকা সম্পাদক প্রস্তাব দীর্ঘ হইবে বলিয়া নেই 
সকণ এমাঁণ প্রকাশ করা বিছিত বোধ করেন নাই। 

ছু 
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সমুন্নত আকর এই বাক্য তেমনি সত্য। একজন খৃষীয়ান 

বাদীর ত্রাপ্গধর্মাকে খুষ্টীয় ধর্থের ও একজন মুসলমান 
্রগ্বাদীরও উহাকে মুনলমান ধর্ট্মের বিশুদ্ধ সমুন্নত আকার 
বলিবার যেমন অধিকার আছে, একজন হিন্দু ব্রহ্মবাদীর 

উহাকে হিন্ছুধর্মের বিশুদ্ধ সমুন্নত আকার বলিবার তেঘনি 

অধিকার অছে। যে ক্রঙ্গজ্ঞান ও ব্রদ্দোপানা অত্যন্ত 

প্রাণীন কাল হইতে তারতবর্ষে জ্ঞানী লোকদিগের মধ্যে 
আবদ্ধ ছিল, সেই বদ্বজ্ঞান ও ব্রঙ্গোপাসনাই এখন বিশুদ্ধ 

আকারে নাধারণ লোকদিগের মধ্যে প্রচারিত হইতেছে। 

পুর্বেব কেবল অরণ্যবাসী খষিরা৷ উপনিষহ পাঠ করিতেন। 
এইজন্য উপনিষদের অন্যতর নাম আরণ্যক । এক্ষণে সেই 
উপশিষদের শ্লোক সকল লোকে পাঠ করিতেছে। তখন 
লেকমমাঈজ নিবিড় অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন খিল,নিরাঁকার 

»ব্রঙ্ধকে সাধারণ লোকে তত ধারণ করিতে পারিত না, অতএব 

খধিরা আশঙ্কা করিতেন, যে ত্রহ্গজ্ঞান মাধারণ লোকের 

হস্তে পড়িয়া বিকৃত ও ভূর্দশা গ্রস্ত হইবে । এখন বিদ্যালোক 
সাধারণ লোকমমাজে পুর্ব অপেক্ষা অধিক বিকীর্ণ হওয়াতে 

এরূপ হওয়ার আশঙ্ক। নাই । এক্ষণে উপদেশ প্রদানদ্বার। 

কমিষ্ঠাধিকারীদ্দিগকে সমর্থাধিকাঁরে উত্তোলন করিবার স্বিধা 

 পূর্ববাপেক্ষা, অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। অতএব এক্ষণে ব্জঞানীর 
ইসা কর্তব্য হইয়া দড়াইয়াছে যে দর্ববসাধারণকে ব্রদ্মজ্ঞানের 
উপদেশ গ্রদান করেন। 

বিবেচন। করিয়া দেখিলে প্রতীত হয় যে হিন্দুধর্ম রত্বা- 
কর স্বরূপ ভারত সমুদ্রের সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে 
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পারে | ভারত সমুদ্রে যেমন কত রত্ব রহ্যাঁছে তাঁহার চি 
করা যাঁয় না, মেইরূপ হিন্ছু ধর্ে কন্ত সহ্যরত্ব নিহিত 

রহিয়াছে,াহা বর্লিয়৷ শেষ করা যায় না। ধর্মের নিমিত্ত হচ্ছি 

দিগকে অন্য কোথাও যাইতে হয় না। এবিষয়ে শরদ্ধাস্পদ্ 

ভাপতি মহাশয় তীহীর এক গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন, তাহ 

এখানে উদ্ধত করিতেছি | 

“ব্রপ্ষবিহ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য দেশ বিশেষ কি কাল 
বিশেষ কি জাতি বিশেষের অপেক্ষা নাই। নকল দেশীয় ব্রদ্ষ- 
বাদীরিগেরই তরঙ্গ বিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকার আছে। 
ভারতবর্ষের পুর্ববতন ব্রহ্মবাদীদিগের জ্ঞানরতবে আমাদের 

অধিকাঁর। আমরা ধর্ম বিষয়ে পৈতৃক ধনে ধনী; সেই ধন 
আমাদের পরম ধন; তাহ! আমর! আমাদের, পিচৃৃপুরুষ 

হইতে অপর্য্যাপ্ত লাভ করিয়।ছি; তাহা অন্য কোন জাতির 

নিকট হইতে ভিক্ষা করিতে হইবে না। এই ভাঁরতবষ“ধর্ধের 
আদিম স্থান। বৈদিক ধর্মের ন্যায় পুরাতন ধর্ম আর কোন 
দেশে আর কোন জাতিতে নাই। পৃথিবীতে প্রথম বৈদিক 
ধর্েরই আবির্ভাব। খধষিদিগের সরল সাধু হৃদয় হইতে ষে 
অনির্দেশ্য পুরাকালে বেদসুক্ত সকল বিনির্গত হইয়াছিল, 
সেকালে আর মকল দেশ অঙ্জানান্ধকারে আরৃত ছিল! ছন্দের 

রচন| প্রথমতঃ এই ভারতবষেই হয় এবং সেই পবিত্র রচনা, 

 ধর্মফলদীত। ঈশ্বরের চরণে অর্পিত হয়। ঈশ্বর ভারতভূমি 
ধর্মের আকারস্থান করিয়াছেন; তাহার অগণ্য রত্বরাজী 
এখনো নিঃশেধিত হুর নাই | যেমন উত্তর হিমালয় ভারত ভূর, 
ষেমন দক্ষিণ সাগর ভারতভ মির, যেমন গরঙ্গানদী্ ভারততূমির 
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তেননি.রেদ উপানিষৎ ভারতভূমির, তেমন পুরাণও ভারঙ- 
তুমির | ধর্ঘ লইয়া ভারতবর্ষে যত আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, 
এত আর কোথাও হয় নাই। ভারতবাসীদিগের ধর্ম, 
বিষয়ে স্বাভাৰিক অনুরাগ । এখানকার দূকলে- ধর্মকে যেমন 
পবিভ্রভাবে দেখিতে পার, সে পরিমাণে আর কোন দেশের 
লোকই পায় না। ধর্থেতে এমন শ্রদ্ধা, ঈশ্বরেতে এমন নির্ভর, 
আর কোথাও নাই। তাহারা গৃহই প্রাতিষ্ঠাী করুক, কোন 
স্থীনেই ব| গমন করুক, সিদ্ধিদাতা বিধাঁত। পুরুষকে 'অগ্রে 

স্মরণ করিয়া সকল কর্ম আরম্ভ করে। তাহার! সামান্য পত্র 
লিখিবারও পুর্বেবে ঈথরকে বিস্মৃত হয় না। ঈথরের নাম 
লিখিয়। পরে পত্র লিখিতে আরম্ভ করে। যে দেশে ধর্মের 
তাব অধিক নাই, তাহারা ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারে না। 
বেদের আদিম অবস্থ৷ হইতে এইপ্রকাঁর ধর্মের ভাব চলিয়। 
'আপিতেছে। এক এক বিষয়ে এক এক জাতি গণ্য হয়; কেহ 

যুদ্ধে, কেহ বাণিজ্যে কেহ শিপ্পশাস্তে। কেহ বা ধর্মাতাবে। 
ভারতবর্ষে যি আর কিছু না থাকে, তথাপি এ ধর্মভাবে 
সকলের শ্রেষ্ঠ হুইয়াছে। ভাঁরতবর্ষবাসিনী স্ত্রীলোরুদিগের 
লজ্জা ও নত 'ত্ব ইহার অধিক প্রমাণ দিতেছে । আমর! অন্য 
জাতির নিকট হইতে রাজকার্যের, শিপ্পশাস্ত্বের, বাণিজ্য 

*-্যাবমায়ের শস্ত্রবিদ্যার, উৎকৃষ্ট শিক্ষ' লাভ করিতে পারি, 

কিন্ত ধন্ব বিষয়ে শিক্ষার নিমিত অপর জাতির সাহায্যের 
কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই।” 

সতাপি মহাশরের এই সকল বাঁক্যে হিন্দু ধর্ধের প্রস- 
স্ততা ও বিশালত। সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমার এরূপ 
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মনে হয়, যে এই ধর্ববাদীদিগের নিকট যে ইদানী স্তন" কোন 

কোন জাতি আসিয়া ধর্মের কথা বলে, ধর্ট্োপদেশ দেয়,সে যেন 
জেঠার নিকট জেঠক্টিম করা । হিন্দুধর্শের গকুতি আলো- 
চনা করিলে বোধ হয় যে এধন্ম কোনকালে বিলুপ্ত হইবে 
না। যতকাল ভারতবর্ষ থাকিবে, ভত কাঁল এই ধর্ব থাকিবে । 
অনেকে বলেন হিন্দুধর্ম বিনষ্ট হইবে, তাহাদের কথা অমুলক। 
এ ধর্মাকে কে বিলুপ্ত করিতে পারে বৌদ্ধেরা হিন্দুধর্্মকে 
বিলুপ্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্ষ্য 
হয় নাই। মুসলমানের! হিন্দু ধর্মের বিনাশার্থ যৎপরনাস্তি 
চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ইহার কিছুই করিতে পারে নাই। 
খু্ীয় মিসনরির! এখানে ধর্ম প্রচার করিতে আঁসিয়াছেন, 
কিন্তু হিন্দুধর্মের বল দেখিয়! তাহাদিগকে এখন্ পণলাই 
পালাই ডাক ছাড়িতে হইয়াছে । সম্প্রতি ডফ্ সাহেব বিলাতে 
এক বক্ত্ তা করেন তাহাতে বলিয়াছেন, যে হিন্দুদ্দিগের দর্শন 
শাস্ত্র এমন ব্যাপক যে ইউরোপীয় সকল প্রকার দার্শনিক 
মতের অনুরূপ তাহাতে পাওয়া যার । এরূপরুদ্ধিমান জাতিকে 
খ্ হীয় ধর্মে প্র্তত্ত করান ছুক্ষর। হিন্দুধর্ম হাতির মত। 
ইহার গাত্র মশার ন্যায় অন্যান্য ধর্লাবলম্ব,রা আক্রমণ করে 
কিন্তু একবার গাঝাড়। দিলেই কে কোথায় উড়িয়া যার়। 
যতকাল &সত্যং জ্ঞানমনন্তৎ ব্রক্ষ” এই মহাবাক্য ভারতে 
বিদ্যমান থাকিবে, তত কাল এ ধর্মকে কেহ বিলুপ্ত করিতে পা 
রিবে না। “আত্মক্রীড় আত্রতিঃ ক্রিয়াবান এফব্রক্মরদাং 
বরিষ্ঠঃ” এইবাক্য বত দিন বৃদ্ষোপাসকের লক্ষণ বলিয্ন! ভারতে 
টীর্ভিত হইতে থাকিবে, ততকাল হিন্দুধর্ম বিল হইবে না। 
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“আব রর্ঘভূতেষ যপশ্যতি দপশ্যতি,” “আহ্মুন প্রতিকু- 
লানি পরেযাং ন সমাচরেৎ+ যতকাল এইসকল উপদেশ 
ভারতবসীগণ কর্ত্ ক সাদরে গৃহীত হইফ্চ থাকিবে, ততকাল 
হিন্দুধর্ম বিলুপ্ত হইবেন| | যতকাল হিন্দুধর্থ থাকিবে, ততকাল 
হিন্দু নাম থাকিবে। হিন্দ্ুনাম আমরা কখনই পারত্যাগ 

করিতে পারি না। হিন্ছুনামের সঙ্গে কত জৃদয়গ্রাহী ও 

মনোহর ভাব জন্ডিত রহিয়াহে। হিন্ছু নাম উচ্চারিত হইলে 
আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মখে মেই জরন্বহীনদীতীরবাসী 
আদিম আধ্যগণের বরণীয় মূর্তি আবিভূতি হয় যাহার! ঈশ্বরের 
সহিত মনুষ্যের নিকট অন্বন্ধ অনুভব করিয়। বলিয়া গিয়াছেন, 
ত্বংহি নঃপিতাবসো ত্বং হি নো মাতাঃ “খা পিতা পিতৃতঙ্ঃ 
পিতৃধাম্” “স্বাহ মধ্য ্বাদ্বী গ্রণীতিঃ”০ত্বৎ অন্মাকং তবাক্মি” | 
হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মখে সেই 

" তিত্তির ঝষির বরণীয় মূর্তি আমির! উপস্থিত হয়, ঘিনি বলিয়। 
গিয়াছেন “সত্যৎ জ্ঞানমনন্ং ব্রঙ্গ যো বেদ নিহিতং গুহায় 
পরমে বোমন্ সোহম যাতে অর্বান কামান্ সহ ব্রহ্ম ণা 
বিপশ্চিতা21”  হিন্দনাম উচ্চারিত হইলে আমাদের 
মনশ্চক্ষু-সম্মখে বরণীয় আর্ধামূর্তি মাওক্য আসিয়! 
উপস্থিত হয়েন, যিনি বলিয়াহেন *শান্তৎ শিব- 

* মট্বৈতগ। যখন আখর! এই হিন্দুনাম উচ্চারণ করি 
তখন আমাদের স্মৃতিক্ষেত্রে ব্যাস্রর্ম্ান্বর জটাকলা- 
পধারী ব্যামের বরণীয় মূর্তি আনিয়া আবিভূর্তি হয়, ষিনি 
বলিয়াছেন, “আত্মনঃ প্রতিকুলান্ি পরেষাং ন সমাচরেৎ" | 
যখন আরা এই হিন্দু রর চ্চ(রণ করি, তখন আমার 



দিগ্নের মনশ্চক্ষ্-সম্মূখে মধুর স্বভাব অথচ বাধ নাত্বা 

বশিষ্ঠের বরণীয় মুর্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, বিনি 
বলিয়াছেন, ** যুক্রিযুক্রমুপাদ্দেয়ৎ বচনং বালকাদপি। 
অন্যৎ তৃণমিব ত্যজ্যমপুযক্তৎ পদ্মজম্মনা” ॥ হিন্দুনাম 
উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু-সন্সখে সেই ' নবীন 
দুর্বাদলশ্যাম ধীর প্রশান্ত মুর্তি আবিভূতি হয়েন, 
যিনি পিতৃ-সত্য পালন নিমিত্ত চতুর্দশ বৎসর কাল 
অরণ্যে অশেষ ক্রেশ সহ্য করিয়াখিলেন ও জিতেন্দ্িয়ত্ব ও 

নত্যবাদিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । িন্দুনাম 
উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষ-সম্মুখে ' যুধিহ্টির 
আনিয়া আবিভূত হয়েন। যীহার নাম ভারতবর্ষে ধর্মশবের 
প্রতিবাক্য স্বরূপ হয় দীড়াইয়াছে | হিন্দ্ুনীম উচ্চারিত 
হইলে মেই অলোকমামান্য পুরুষ আমাদিগ্রে্ মনশ্চকষু 
সম্মুখে উপস্থিত হয়েন, যিনি যুধিষ্টিরকে আপনার ত্য 
সাধনের উপায় বলিয়া দিয়। অনাধারণ মহত্ব প্রকাশ করিয়। 

ছিলেন এবং শর্যার কঠোর যন্ত্রণার মধ্য হইতে পাওব- 

দিগকে অশেষ অমূল্য ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । 

এই নাম উচ্চারিত হইলে মেই মহামনা রাজধি জনক আমা- 
দের স্মতিক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েন, যিনি পুজ্কান্ুপুজ্ষ রূপে 
বিষয়ের প্রতি মনৌযোগী থাকিয়াও এক মুহূর্তিও অধ্যত্ব- 
যোগ হইতে স্মলিত হইতেন না। এইন।ম উচ্চারণ করিলে 
'মহাত্ব। পুরুরবাকে স্মরণ হয়, যিনি এলেক্জগডরের নিকট 
শৃত্বলবদ্ধ হইর! বন্দীভাবে নীত হইলে এবং এলেফ্জণ্ডতর 
«তো ধার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব, এই কথ্ট জিজ্ঞাস। 



স। সিএ স্বলএ।|হত্লস+**এক পাজ্জ। অন্য রাজারপ্রাত যেরপবাৰ- 

হাঁর করে, সেইরূপ করিবেন” | হিন্দনাম কি মনোহর ! এনাম 
কি কখন আমর। পরিত্যাগ করিতে পারি? এই নাম এন্দ্রজালিক 
প্রভাব ধারণ করে। এইনাম দ্বারা সমস্ত হিচ্দুগণ ভ্রাতৃ- 
সথত্রে 'মন্বদ্ধ হইকে। এই নামদ্বারা বাঙ্গালী, হিন্দস্থানী 
পঞ্জাবী, রজপুত, মাহীরাউ, . মাড্রাজী, সমস্ত হিন্দু 
একহদয় হইবে। তাহাদিগের সকলের এক প্রকার 
উন্নত কামন! হইবে, নকল প্রকার স্বাধীনত। লাভ জন্য 
তাহাদের সমবেত চেফা হইবে । অতএব যে পর্য্যত্ত আর্ধয 
শোখিতের শেষ বিন্দ, আমাদিগের শিরায় প্রবাহিত হইবে 
আমর! এ বাম পরিত্যাগ করিব না। আমরা হিন্দধম্্ ও হিন্দু 
পরিতাঁগ করিয়! কি ক্রীতদাসের ন্যার অন্যজাতির অনুকরণ 
করিব? 'ক্রীতদাসের ন্যায় অন্যজাতির অনুকরণ করিলে : 
আত্যন্তরিক বীর্যের হাঁনি হয় এবং কোনমতেই স্বীয় মহত্ব 
সাধন হইতে পারে না। আমাদের দেশের লোকের! অত্যন্ত 
অন্নকরণপ্রয়। এমন অনুকরণ প্রিয় যে আজি যদ্দি চীনের 
আ।সয়া আমাদের দেশের রাঁজা হয় তাহা হইলে তাহার 
কল্য পশ্চাঙ্দেশে আপাদলম্বিত দীর্ঘ বেণী রাঁখে। কিন্তু 
আমি যাহা বলিতেছি তাহা কি সমস্ত হিন্দুর সন্বন্ধে খাটে? 
ভারতবর্ষে কি শত শত সহত্র সহ লোক নাই 

ধাঙার এইরূপ ক্রীতদানের ন্যায় অন্যজাতিকে অনুকরণ 
করিতে বিমুখ ? এমন দকল উন্নত পুরুষ যদি তাঁরত ভুমিতে 
না থাকেন, তবে ভারত সমুদ্রের তরঙ্গ আসিয়া ভারতভূমিকে 
ড্বাইয়া র্ ভারতভূমি পৃথিবীর মানচিত্র হইতে অন্তত 
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হউক, তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষতি নাই। আমর! কিছু নিউ- 
জিলগবাসী নহি যে একদিনেই হেট্ কোট্ 'পরিরা সকলে 
সাহেব সাজিয়৷ উঠিব। ইহা ক্রীতদাসের কার্য্য। আমর! 
কখনই এরূপ ক্রীতদাস নহি। আমাদের আত্যন্তরিক সারবস্তা 
আছে্গহন্দজাতির তিতরে এখনো এমন সার" আঁছে যে 
তাহার বলে তাহারা ,আগ্রানাদিগের উন্নতি আপনারাই সাধন 
করিবে | হিন্ছুজাতি অবশ্যই আঁপন। আপনি উন্নত 

হইয়! পৃথিবীর অন্যান্য সু্রভ্য জাতিদিগের সমকক্ষ ইইবে। 
ধর্খোৎপাদ্য সভ্যতাই প্রকৃত সভ্যতা । মে সভ্যতা 
এখনো পৃথিবীতে পরাইুভূন্ত হয় নাই। আমার আশা 
হইতেছে যে হিন্দ্ুজাতি পুনরায় প্রাচীন কালের ধর্ম 
পাদ্য সভ্যত1--এমন কি, তাহা অপেক্ষা অধিকতর প্নর্দোৎ- 

পাদ্য নত্যত! লাভ করিয়! পৃথিবীর মধ্যে সর্কশ্রে্ট জাতি 
বলিয়া গণ্য হইবে । আমরা ত রাঁজ্য বিষয়ে স্বাধীনতা 
ভ্রষ্ট হইয়াহি, আবার কি জামাজিক রীতি নীতি বিষয়েও 
স্বাধীনতা হারাইতে হইবে? মহাকবি হৌমর বলিয়াছেন “যখনই 
মনুষ্য পরাধীন হয়, তখনই নে অর্দেক পুরুষত্ব হারায়” । 
যদি আমরা এই রূপে সর্ব প্রকারে পরাধীন হইয়া পড়ি, 
আরকি আমাদের উঠিবার শক্তি থাকিবে? পরাধীনতাতে 
মনের কি বীর্ধ্য থাকে? মনের যদি বীর্ষ্য গেল, তবে উন্নতি, 
লাভ কি প্রকারে হইবে? হিন্দ্জাতি এইবূপে সর্ব 
প্রকারে পরহস্তগত হইয়৷ কি একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে? 
আমার ইহ! কখনই বিশ্বাস হয় না। আমার এই রপ আশা 
হইতেছে; পূর্বে যেমন হিন্দুজাতি বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা! জনয 

জ 
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বিখ্যাত,হুইর়াছিল' তেমনি পুনরায় সে বিদ্য। বুদ্ধি সভ্যতা 
ধর্ম জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। মিল্টন তাহার 
স্বজাতীয় উন্নতির সম্বন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন। 

48190012051 5০010 107 10100 8, 700010 2700. 00155217 
11001001 17009100 12501 110 & 56000610820 91090 720 
81010110170 111517101719 10019 7; 111০6711715 ] 599 1101 8১ [2 
90110070011 1100 101010 ঢাওঘটা। 00 10001100160 আ- 
48221000505 ৮00 811 7110-19 1999108, 

আমিও সেইরূপ হিন্দুজাতি সম্বন্ধে বলিতে পারি «আনি 
দেখিতে'ছ আমার সম্মখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা 
হইতে উন্থিত হইয়া বীরকুগ্ডল পুনরায় স্পননন করিতেছে 
এবং দেবরিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত 
হইতেহে | আমি দেখিতেছি যে এই জাতি পুনরায় নব- 

যৌবনাদিত ছইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া 
পৃথিবীকে স্থশোতিহ করিতেছে ; হিন্দ জাতির কন্তি হিন্দ 
জাতির গরিম।, পৃদ্থবীমর পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে” এই 
আশাপুণ হৃদরে তারতহের জয়োচ্চারণ করিয়া আমি অদ্য 
বক্ত তা সমাপন করিতেছি । 

' মিলে সবে ভারত সন্তান 

একতান দন গ্রাণ, 
গাও ভারতের যশোগান। 

ভারত ভূঁচির তুল্য আছে কোন্ স্থান? 

কোন্ অদ্রি ভিমাদ্রি সমান £ 

ফলবতী বস্থনতী, আতম্বতী পুণ্যবতী 
শতখণি রত্বের নিধান | 
হোকভারতের জায়, 

জয় ভারতের জয়, 
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গ|ও ভারতের জয়, 

কি ভয় কি ভয়, 
গাও ভারতেরজয়॥ 

রূপবতী সাধ্ী সতী ভারত লঙলনী। 
কোথা দিবে তাদের তুলন]। ও 

শর্িষ্ঠা সাবিত্রী সীতা,দনযন্তরী পতিরতা, 
অভুলন] ভারত ললন1। 

ক্কোক ভারতের জয়, 
জয় ভারতের জয়, 

গ[ও ভারতের জয়, 
কি ভয় কি ভয়, 
গাঁও ভারতের জম । 

বশিষ্ঠ গৌতম আপ্রি মতাযুনগ। 
বিশ্বামিত্র ভূগ্ড তপোধন। 

বান্মীকি বেদবা।ন, তবভভূতি কা লিদান, 
কবিকুল ভারত ভূষণ | 
হোক ভারতের জয়, 

জয় ভারতের জয়, 
গাঁও ভারতের জয়, 
কি ভয় কি ভয়, 

গাও ভারতের জয়! 
বারযোন এই ভূমি বীরের জননী ) 
অধীনত আনিল রজনী, 

সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির, 
দেখ] দিবে দীপ্ত দিনমণি| 

হাক ভারতের জয়, 

জয় ভারতের জয়, 

গাও ভান্তের জর, 
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কি ভয় কি ভয়, 

গাও ভারতের জয় | 

তীল্স্রোণ ভীমার্জ,ন.নাহি কি স্মরণ ? 

পৃথুরাঁজ আদি বারগণ ! 

' ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু, 

আর্তবন্ধু দুন্টের দমন | 
হোক ভারতের জয়, 

জয় ভারতের জয়, 

গাঁও ভারতের জয়, 

কি ভয় কি ভয়, 

গাও ভারতের জয়। 

.কেন ডর, ভাঁক ! কর সাহস আশ্রয়, 

যতোধর্মমস্ততে। জয় । 

ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, এঁক্যেতে পাইবে বল, 

মায়ের মুখ উত্বল করিতে কি ভয়। 

হোক ভারতের জয়, 

কয় ভারতের জয়, 

পাও ভারতের জয়, 

কি ভয় কিভয়, 

গাঁও ভারতের জয়।” 
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